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COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, Telefone: (86) 3233-7407 e (86) 

994765262. 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 001/2018 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTINUADOS DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE NÍVEL 

SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0493/2018 

DATA DA ABERTURA: 03/04/2018 

 

Razão Social_________________________________________________________ 

CNPJ n°: ____________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________  

Cidade: ____________ Estado: __________ Telefone: ________ Fax _________  

Pessoa para contato: _________________________________________________  

Declaramos que recebemos cópia do Edital de Pregão Presencial SRP n° 001/2018 e seus 

respectivos Anexos, necessários ao cumprimento do objeto da licitação em apreço.  

 

Local, ________, de _________ de 2018. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

Senhor licitante,  

Visando comunicação futura entre a DPE-PI e essa empresa, solicito a V. Sa. Preencher o 

comprovante de retirada de Edital e remeter a Pregoeira por meio dos correios eletrônicos (e-

mails) cpldpe@defensoria.pi.def.br e cpldpe@hotmail.com. A não remessa do recibo exime a 

Pregoeira da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, 

bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Pregoeira – DPE-PI 

Portaria GDPG nº 702/2017 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
mailto:cpldpe@hotmail.com
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EDITAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2018/DPE/PI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0493/2018 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Pregoeira Tuany 

de Sousa França, formalmente designada pela Portaria GDPG nº 702/2017, torna público que, 

de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 11.319/2004, Decreto Estadual 

nº 11.346/2004, Decreto Estadual nº 14.483/2011, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 

Ordinária Estadual nº 6.301/2013, Lei Ordinária Estadual nº 6.286/2012 e de forma 

subsidiária, pela Lei nº 8.666/93, realizará, no prédio da 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, PREGÃO 

PRESENCIAL cujas especificações do procedimento e a caracterização do objeto encontram-

se a seguir descritas, do tipo MENOR PREÇO, Regime de Execução INDIRETA 

(Empreitada por preço unitário), ADJUDICAÇÃO POR ITEM, na forma abaixo: 

 

1.0 – DA SESSÃO PÚBLICA: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0493/2018 – CLC/DPE 

DATA DA ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA: 03/04/2018 

HORÁRIO: 8h30m (oito horas e trinta minutos) - Horário de Brasília 

LOCAL: No prédio da 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.  

INFORMAÇÕES: CLC – Coordenadoria das Licitações de Contratos – CLC, endereço 

acima supramencionado. Fone (86) 3233/7407, ramal 238 e (86) 99476-5262/E-mail: 

cpldpe@defensoria.pi.gov.br e cpldpe@hotmail.com, Teresina – Piauí, CEP: 64.046.020, de 

07h30min ás 13h30min de segunda á sexta. 

1.1.  Na hipótese de não haver expediente na data designada, a data da sessão pública 

fica prorrogada para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo endereço eletrônico.  

mailto:cpldpe@defensoria.pi.gov.br
mailto:cpldpe@hotmail.com
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1.2. A íntegra do edital encontra-se disponível aos interessados na sala da Coordenadoria de 

Licitações e Contratos, no edifício 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).  Na internet, o edital poderá ser retirado na página da DPE-PI: 

http://www.defensoria.pi.def.br ou solicitada ao pregoeiro nos e-mails: 

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

1.3. São partes integrantes deste edital, a ele ficando vinculadas as propostas vencedoras: 

a) Anexo I - Termo de Referência; 

b) Anexo II - Modelos auxiliares para apresentação da proposta; 

c) Anexo III – Modelo de Declarações; 

d) Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

e) Anexo V - Minuta do Contrato Administrativo; 

 

2.0 DO OBJETO 

2.1 Constitui o objeto desta licitação o registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, para 

eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados do cargo de 

auxiliar administrativo de nível superior, conforme especificações do Termo de Referência 

(anexo I). 

2.2 O valor total máximo admitido para a presente contratação é de R$ 1.225.152,00 (um 

milhão duzentos e vinte e cinco mil cento e cinquenta e dois reais). 

 

3.0 DA VISTORIA 

3.1 Os locais onde os serviços serão prestados poderão ser vistoriados pelos licitantes até o 

último dia anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de verificar 

as condições e o grau de dificuldade existente, mediante a prévia comunicação à Diretoria 

Administrativa da DPE-PI. 

3.1.1 Considerando a faculdade de realização da vistoria, os licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e dificuldades existentes como justificativa para se 

eximirem de obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto deste certame. 

 

http://www.defensoria.pi.def.br/
mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
mailto:cpldpe@hotmail.com
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4.0 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

(ÓRGÃO GERENCIADOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ) 

4.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à aquisição futura de bens e serviços, onde as empresas 

disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico 

denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando 

melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente 

obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame. 

4.2. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento 

vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os 

fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses. 

4.3 A Ata de Registro de Preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo 

inicialmente registrado ou até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que 

ocorrer primeiro. 

4.4 O fim do prazo de vigência da Ata não implica a extinção dos contratos dela decorrentes, 

ainda em execução. 

4.5. Com a anuência do signatário da Ata de Registro de Preços, os demais órgãos da 

Administração que, caso o desejem, poderão efetuar suas aquisições nas quantidades julgadas 

necessárias e aos mesmos preços registrados no certame. 

4.6 As liberações da ARP não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 

cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgão não participantes que aderirem.  

 

5.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Este certame destina-se a todos os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste Edital e seus anexos e cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto da licitação.  

5.2. Somente poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus anexos que, após abertura da sessão, apresentar, nos 

termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, declaração de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III deste 
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Edital. Fica desde já esclarecido que a referida declaração deverá ser entregue a 

pregoeira fora dos envelopes de proposta de preços (ENVELOPE nº 1) e de documentação 

de habilitação (ENVELOPE nº 2).  

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

a) Tenham, entre seus dirigentes, diretores, sócios, responsáveis ou técnicos, sejam 

funcionários, conselheiros, dirigente, servidor, empregado ou comissionado da DPE-PI. 

b) Que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com suspensão 

do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública direta ou indireta, Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, desde que o ato tenha sido publicado no 

Diário Oficial da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal, pelo órgão que 

o praticou. 

c) Que se apresentem nesta Licitação na qualidade de subcontratadas ou consorciadas. 

d) Que possuem em seus contratos sociais ou Estatutos finalidade ou objeto 

incompatível com o objeto deste Pregão. 

e) Que não estejam legalmente estabelecidas para atuar nesta Capital; não seja 

especializada no ramo e não satisfaçam às condições do Edital e seus anexos; 

f) Que não estejam constituídas no Brasil e não se encontram regularizadas de acordo 

com a legislação brasileira. 

g) Que estejam concordatárias, ou sob decretação de falência em processo de 

recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação. 

h) Que tenham enviado suas propostas via fax, ou outro meio que identifique o 

proponente ou que descaracterize o sigilo das propostas antes de sua abertura. 

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

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

j) Os interessados que estejam incluídos no Cadastro de Inadimplentes com 

Débitos na Dívida Ativa do Estado do Piauí – CADIPI – nos termos do artigo 6º da Lei 

nº 5.533, de 30 de dezembro de 2005. 

5.3.1 A vedação da participação de consórcios neste certame justifica-se diante da natureza do 

objeto licitado, o qual apresenta natureza comum podendo ser ofertado por um número amplo 

de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria 

apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não 

implicando em qualquer limitação quanto a competitividade. 
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5.3.2 A vedação à participação de consórcios neste certame justifica-se diante da natureza do 

objeto licitado, o qual apresenta natureza comum podendo ser ofertado por um número amplo 

de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria 

apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, não 

implicando em qualquer limitação quanto à competitividade. 

5.4 Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, 

conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 

115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, licitante 

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples 

Nacional, que, porventura venha a ser contratada, não poderá se beneficiar da condição de 

optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da 

legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a 

contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o arts. 17, 

inciso XII, 30, inciso II e 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e alterações. 

5.4.1 A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser 

contratada, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá 

apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando 

a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra 

(situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias 

Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do 

artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.  

5.4.2 Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no 

prazo assinalado acima, o próprio Tribunal de Contas da União – TCU, em obediência 

ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme 

disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e alterações. 

5.4.3 A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às 

atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei 

Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.  

5.5. O Pregoeiro verificará, a qualquer momento, a inexistência de registros impeditivos 

da contratação, mediante consultas: 
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5.5.1 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. 

5.5.2 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. 

5.5.3 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. 

 

6.0 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

6.1 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 

Capítulo V da referida Lei, é necessário, declarar-se como tal no início da sessão pública do 

Pregão Presencial, se comprometendo a apresentar documentação comprobatória. O envelope 

dos documentos de habilitação deverá constar a comprovação desta condição, que poderá 

ser realizada por certidão emitida pela Junta Comercial ou outra declaração hábil a 

comprová-la. 

6.2. Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de empresa desse 

porte, serão adotados os seguintes procedimentos: 

6.3 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo -se por empate aquelas situações 

em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

6.4. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

6.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

6.4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.tce.pi.gov.br/servicos/impedidos
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poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

6.4.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.2, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

6.4.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 6 .2 , será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta; 

6.4.4. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

 

7.0 DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

7.1. O certame será conduzido pela PREGOEIRA, formalmente designado pela Portaria 

GDPG nº 702/2017, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Coordenar o processo licitatório; 

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital; 

c) Conduzir a sessão pública na Internet; 

d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e) Dirigir a etapa de lances; 

f) Verificar e julgar as condições de habilitação; 

g) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

h) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

i) Indicar o vencedor do certame; 

j) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

k) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

l) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação; 
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7.2 Na condução da fase pública do pregão, o pregoeiro, desde a abertura inicial dos 

lances até o resultado final do certame, irá avisar aos licitantes, a suspensão temporária 

dos trabalhos, bem como a data e o horário previsto para a reabertura da sessão.  

7.3 Constitui obrigação do LICITANTE, acompanhar o andamento das etapas do 

procedimento quanto aos prazos para impugnação ao edital, entrega da proposta 

comercial, documentos de habilitação e interposição de recurso administrativo, sendo-

lhe assegurado a todo tempo, a utilização do direito constitucional de petição aos 

poderes públicos, nos termos do artigo 5º, XXXIV, “a”, da CF/88.   

 

8.0 DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE E DO CREDENCIAMENTO DOS 

REPRESENTANTES 

8.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

8.1.1 CNPJ indicando que a atividade econômica principal ou secundária é compatível 

com os objetos ora licitados. 

8.1.2. Tratando-se de representante legal: o estatuto social, o contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 

sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.1.3. Tratando-se de procurador: estatuto social, o contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 

sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, a procuração por instrumento público ou particular (reconhecido por firma), 

da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhada da cópia autenticada do correspondente documento, que comprove os 

poderes do mandante para outorga. 

8.1.4. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

de identificação oficial que contenha foto, acompanhado do original para conferência. 

8.1.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada e cada 

representante só poderá credenciar 01 (um) licitante. 

8.1.6. A ausência do credenciado, em qualquer momento da fase de lances, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, nos lances referentes ao item da 

respectiva rodada de lances. 
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8.1.7. Os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, fora dos 

envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e 

entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido, 

procedendo-se a sua imediata abertura, bem como à verificação da conformidade das 

propostas com os requisitos definidos no edital. 

8.1.8. Para os licitantes que não pretendem credenciar-se, a declaração de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, bem como os documentos de habilitação e 

propostas, deverão ser entregues ou encaminhados ao setor responsável pela licitação 

em envelopes separados. 

8.1.9. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão a pregoeira a 

declaração de pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação, o 

envelope n. 01, proposta de preços e o envelope n. 2, habilitação. 

8.1.10. Iniciada a sessão pública de pregão, e entregues os envelopes n.01 e n. 02, não 

cabe desistência da proposta. 

 

9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  

9.1. A licitante deverá entregar os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” (envelope 01) e 

“HABILITAÇÃO” (envelope 02), simultaneamente, até às 08h30min do dia 03/04/2018.  

9.2. A abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” será efetuada logo após a entrega 

dos envelopes e o credenciamento dos representantes das licitantes, em reunião pública a se 

realizar na 08h30min do dia 03/04/2018, no prédio da 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. 

9.2.1. Após a apresentação dos envelopes não caberá desistência da licitação, salvo por 

motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela PREGOEIRA.  

9.3. Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no subitem 5.1, os eventos respectivos 

ficam transferidos para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o horário e o local 

preestabelecidos.  

 

10.0 DA PROPOSTA INICIAL 

10.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope devidamente lacrado 

(Envelope nº 01) datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem 

alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; com todas as folhas rubricadas, exceto a última, 
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que deve ser assinada pelo representante legal da empresa, e dela devem constar sob pena de 

desclassificação:  

10.1.1 Razão social do proponente, endereço com CEP, CNPJ, número da conta 

corrente, agência e respectivo banco e, se possuir nº telefone/nº do aparelho de fac-

símile (fax) e endereço eletrônico (e-mail) conforme modelo de formulário de 

apresentação da proposta de preços em anexo neste edital; 

10.2. A proposta deverá conter na parte externa do envelope Nº 01 o nome da empresa, a 

palavra “proposta” e o número deste Pregão, conforme modelo abaixo: 

 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”  

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

A PREGOEIRA DA DPE-PI 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2018 

DATA DA ABERTURA: 03/04/2018 

(NOME DA EMPRESA)  

C.N.P. J Nº __.___.___/______  

 

10.3. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução 

contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que 

incidam na execução do objeto, conforme anexo deste Edital.  

10.4. O PROPONENTE deverá encaminhar sua proposta comercial com os VALORES 

UNITÁRIO, MENSAL E GLOBAL CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DE 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, com vista à verificação de sua 

aceitabilidade, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.  

 

11.0 DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO  

11.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão com o credenciamento 

dos interessados em participar do certame. 

11.2. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, em sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentar em para participar do certame, sob 

coordenação da Pregoeira. 

11.3. Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do Pregão, 

esta se realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pela Pregoeira e 
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equipe com a devida comunicação formal aos licitantes que retiraram o Edital. 

11.4. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão a Pregoeira a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, fora dos envelopes, de acordo com o 

estabelecido no Capítulo 5 deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 

documentos de habilitação. 

11.5. Encerrado o credenciamento, estará encerrada a possibilidade de admissão de novos 

participantes no certame. 

 

12.0 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

12.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR 

PREÇO, sendo a ADJUDICAÇÃO POR ITEM; 

12.2.  Para cada item será declarado um vencedor.  Serão admitidos, ainda, lances que 

deverão ser registrados como classificáveis, com a finalidade de atender demandas não 

supridas pela empresa com preços registrados, na ordem de classificação. 

12.3. Considera-se como empresa classificável aquela que, as propostas atendam aos 

requisitos contidos no edital e seus  anexos, na lei, na Convenção Coletiva de Trabalho de 

2017, declare aceitar exigências propostas para efeito de posterior contratação e não 

apresentem preços inexequíveis ou exorbitantes por ordem decrescente de seus preços. 

Assim a primeira colocada será a de menor preço, a segunda colocada a que tenha 

apresentado o segundo menor preço, e assim sucessivamente. 

12.4. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, na lei e na Convenção Coletiva de Trabalho de 

2017, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações, prazos e 

condições fixados no Edital; 

12.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, com base no valor mensal ou total, que serão tomados como corretos. As 

correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

12.6. As propostas selecionadas para a etapa de lances observarão aos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 

até o máximo de 3 (três). 



 

13 
 
 

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. 

 

12.7. Será aplicada a Lei nº. 123/2006 às microempresas e empresas de pequeno porte que 

participarem do certame. 

12.8. Será aplicado o direito de preferência, como critério de desempate, estabelecido no 

art.3º, II, da Lei nº 13.146/2015 na qual terão preferência bens e serviços 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. 

12.9. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os 

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate 

de preços;  

12.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa 

da ordem de lances; 

12.11. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pela Pregoeira, 

implicará na exclusão do licitante daquela etapa de lance e na manutenção do último preço 

apresentado para efeito de ordenação dos próximos lances. 

12.12. Os lances deverão ser formulados em valores totais distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 

12.13. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances ou conforme determinar a Pregoeira no momento 

da sessão, quando definir margem de lances. 

12.14. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

12.14.1.  Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a 

etapa competitiva; 

12.14.2.  Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado; 

12.14.3. A apresentação de novas propostas na forma do item 12.14.2. não 

prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado . 

12.15. Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa seguinte, na ordem crescente dos valores, considerando -se para as 

selecionadas o último preço ofertado e aceito pela Pregoeira. 

12.16. A  Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a 
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reduzir ainda mais o preço. 

12.17. Após a negociação, se houver, a  Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito; 

12.18. A Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado com o valor previsto no edital e a compatibilidade com as especificações 

técnicas do objeto, levando em consideração a última oferta oferecida pelo licitante na sessão. 

12.18.1 A Pregoeira poderá solicitar pareceres técnicos de servidores pertencentes 

aos quadros de pessoal da DPE/PI para orientar a sua decisão. 

12.18.2 A Pregoeira poderá fixar prazo para o reenvio da proposta comercial, incluindo 

a Planilha de Custos e Formação de Preços, quando o preço global for aceitável, mas os 

preços unitários necessitem de ajustes para se adequarem aos valores estabelecidos pela 

DPE/PI, conforme o anexo do edital. 

12.19. Não deverão constar na Planilha de Custos e Formação de Preços os valores 

relacionados a treinamento, capacitação ou reciclagem de pessoal ou Reserva Técnica, 

tendo em vista já estarem englobadas nas despesas administrativas da contratada, bem 

como demais itens não previstos na Planilha de Custos. 

12.20. A proposta comercial deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer ofertas de vantagens ou condições não previstas no instrumento 

convocatório.  

12.21. A proposta de preços deverá conter o documento de Guia de Recolhimento ao 

FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ou outro documento apto a 

comprovar o FAP. 

12.22 Somente será considerada como a vencedora da licitação a proponente que apresentar o 

menor preço e a proposta comercial de acordo com todas as condições fixadas neste edital e 

seus anexos, após a equalização, classificação e realização dos lances, e que seja devidamente 

habilitada nos termos do item 13 deste edital. 

12.23 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 

manifestamente inexequíveis, assim consideradas aquelas que não venham a ser demonstrada 

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

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

execução do objeto. 
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12.24 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do 

§ 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 

podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

12.24.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

12.24.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

12.24.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração Pública ou com a iniciativa privada; 

12.24.4 Verificação de notas fiscais dos serviços adquiridos pelo proponente; 

12.24.5 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

12.24.6 Estudos setoriais; 

12.24.7 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 

pesquisa; 

12.24.8 Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

12.24.9 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

12.25 A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital. 

12.26 No caso de divergência entre o valor da cotação por extenso e em algarismo cardinal, 

será considerada a primeira, e havendo divergência entre o valor unitário e o valor total, será 

considerado o valor unitário, notadamente para efeito de julgamento e classificação das 

propostas de preços.  

12.27. Somente será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação quando 

considerado aceitável a oferta de menor preço e concluído o julgamento de todos os lotes. 

12.28. Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas 

na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, podendo 

ainda ser efetuada verificação por meio eletrônico hábil de informações. 

12.28.1. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos 

autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, exceto impossibilidade 

devidamente justificada. 

12.28.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
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meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, inabilitará a licitante. 

12.29. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma ou mais oferta, aceitável cujo 

autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) 

vencedor(es). 

12.30. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) 

licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 

12.31. O vencedor deverá, após devidamente convocado, no prazo de 5 (dois) dias úteis 

contados da data da convocação, comparecer a Coordenadoria das Licitações de Contratos – 

CLC da DPE/PI para assinar a ata de registro de preços, quando pendente, sob pena de 

submeterem -se as penalidades previstas neste edital. 

12.32. Quando o vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se 

recusar a assinar a ata, serão convocadas as demais licitantes classificáveis, com vistas à 

assinatura da ata do registro, sem prejuízo das penalidades previstas neste instrumento. 

 

13. DA HABILITAÇÃO 

13.1. Os documentos necessários à habilitação da licitante deverão ser apresentados, no 

mesmo horário e local em que for entregue a proposta, em envelope específico, lacrado 

(Envelope nº 02), contendo em sua parte externa as seguintes informações:  

 

ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”  

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ  

A PREGOEIRA DA DPE-PI 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 001/2018 

Data da abertura: 03/04/2018 

(Nome da empresa)  

C.N.P. J nº __.___.___/____-__  

13.2. Todos os documentos de habilitação deverão ser obrigatoriamente da empresa que 

apresentou a proposta comercial. 

13.3. Para a habilitação no presente Pregão serão exigidos do licitante os seguintes 

documentos: 



 

17 
 
 

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. 

 

13.3.1 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 com o 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 Tributos e 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; 

 

13.3.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) No caso de empresário individual, o registro comercial, acompanhado de 

cédula de identidade; 

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

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

respectiva; 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; 

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

administração que tenham poderes para assinar os documentos pela licitante. 

 

 

13.3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Pelo menos um atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em papel timbrado do emitente, constando, no mínimo, 

a razão social do emitente, objeto contratual, nome e cargo/função do responsável 

pela emissão, declarando que a empresa forneceu a contento, produto compatível 

com o objeto licitado. 

 

13.3.4 QUALIFICAÇÃO 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 

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 

(Acórdão 1999/2014-Plenário, TC 015.817/2014-8, relator Ministro Aroldo 

Cedraz, 30.7.2014.); 

c) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por 

documento hábil a demonstrar que a empresa apresenta “Índice de Liquidez Geral 

(LG)”, “Índice de Solvência Geral (SG)” e “Índice de Liquidez Corrente (LC)”, 

segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados: 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC) >= 1,00 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC) = 

Ativo Circulante 

---------------------- 

Passivo Circulante 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-121467&texto=2b2532384e554d41434f5244414f253341313939392b4f522b4e554d52454c4143414f253341313939392532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031342532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
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Índice de Liquidez Geral (LG) >= 1,00 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG) = 

Ativo Circulante +Realizável a Longo Prazo 

----------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

Índice de Solvência Geral (SG) >= 1,00 

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG) = 

Ativo Total 

------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

c.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão 

utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem 

arredondamento; 

c.2) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em 

memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo 

contador da licitante; 

c.3) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente; 

c.4) 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; 

c.5) O balanço patrimonial e demais demonstrações deverão estar assinadas por 

Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

c.6) Serão considerados aceitos, na forma da lei, balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis registrados e arquivados na junta comercial ou no 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
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c.6.1) 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). 

c.7) 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; 

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

 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 com o art. 27, inciso V da Lei 8.666/93. 

 

13.5 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; 
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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. 

13.6 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: 

13.6.1. A documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 

empresas de pequeno porte deverá ser apresentada junto aos documentos de 

habilitação, ainda que apresente alguma irregularidade. 

13.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, 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. 

13.6.3. 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. 

 

14.0 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, mediante petição a ser enviada para o 

e-mail: cpldpe@hotmail.com e cpldpe@defensoria.pi.def.br ou protocolada na Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI. 

14.1.1. O PREGOEIRO decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas e, sendo acolhida e caso provoque alteração na formulação da proposta, será 

definida e publicada nova data para realização do certame. 

14.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 

(três) dias úteis para a apresentação das razões recursais, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

mailto:cpldpe@hotmail.com
mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
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correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

14.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao pregoeiro e encaminhados para os e-mails: 

cpldpe@hotmail.com e cpldpe@defensoria.pi.def.br ou protocolada na Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI. 

14.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pelo PROPONENTE. 

14.5 Para impugnar o edital e apresentar recurso administrativo o representante da 

empresa que subscrever a petição deverá enviá-la junto com o instrumento de 

procuração mencionado neste edital ou outro documento que possa demonstrar que ele 

está habilitado a falar em nome da pessoa jurídica representada.  

 

15.0 DO CONTRATO 

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

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

15.2 O prestador após a assinatura do contrato fica obrigado ao cumprimento dos prazos e 

todas as condições estabelecidas nas suas cláusulas e no edital; 

15.3. 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; 

15.4 O prestador 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; 

15.5 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. 

 

16.0 DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

16.1. Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo fixado pelo item 20.1. 

16.2. Realizar os serviços, de acordo com os prazos, configurações e demais características 

constantes no Anexo I, e conforme determinado no instrumento contratual. 

mailto:cpldpe@hotmail.com
mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
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16.3. Informar por escrito à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta 

ou indiretamente, na regularidade do presente ajuste. 

16.4. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

16.5. Cumprir as demais obrigações decorrentes deste Edital e seus anexos, especificamente 

do Termo de Referência e apêndices respectivos e Cláusula Nona do Contrato. 

 

17.0 DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

17.1. Efetuar o registro do licitante vencedor e firmar a correspondente Ata de Registro de 

Preços; 

17.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais repactuações e/ou reajustes dos preços 

registrados; 

17.3. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

17.4. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos no item 18 deste edital; 

17.5. Promover, por intermédio de servidor indicado, a fiscalização e o acompanhamento da 

execução do objeto contratado; 

17.6. Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

17.7. Cumprir as demais obrigações decorrentes deste Edital e seus anexos, especificamente 

do Termo de Referência e apêndices respectivos e Cláusula Décima do Contrato. 

 

18.0 DO PAGAMENTO 

18.1 As disposições referentes ao pagamento estão dispostas na Cláusula Quarta do Contrato 

(anexo V). 

19.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 As disposições referentes às penalidades estão dispostas na Cláusula Décima Quinta do 

Contrato (anexo V). 

 

20.0 DA ASSINATURA DA ATA E DO REGISTRO DE PREÇOS 
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20.1. Homologado o resultado da licitação, será celebrada Ata de Registro de Preços, que 

firmará o compromisso para contratação entre as partes, com validade de 12 (doze) meses, a 

partir da data de sua assinatura. O licitante vencedor será convocado para assinar a ARP no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

20.2. Sempre que o proponente vencedor não atender à convocação, nos termos referidos do 

subitem anterior, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, 

convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o 

item específico, respectivo, ou a licitação, devendo a administração proceder à apuração de 

eventual responsabilidade do licitante. 

20.3. A ata firmada com o licitante fornecedor observará a minuta do Anexo IV, podendo ser 

alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da Lei nº 8.666/93. 

20.4. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Defensoria Pública do Estado do Piauí 

convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. A revisão também poderá 

ocorrer nas hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n. º 8.666/93, 

desde que devidamente comprovadas. 

20.5. Decorridos noventa (90) dias da data da apresentação das propostas, sem a comunicação 

para a celebração da Ata de Registro de Preços, ficam os licitantes liberados dos 

compromissos assumidos. 

 

21.0 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

21.1. O fornecedor deverá ter seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Não comparecer para retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no 

prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

d) Tiver presentes razões de interesse público; 

e) Der causa a rescisão administrativa por qualquer dos motivos previstos no art. 78, 

da Lei nº 8.666/93. 

21.2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa, em todos os casos descritos acima. 

21.3.  No caso da existência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou de força 
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maior, devidamente comprovados, desde que possam comprometer a execução contratual, o 

fornecedor poderá solicitar o cancelamento do registro dos seus preços. O prazo de solicitação 

de cancelamento do registro de preços, por parte do fornecedor, é de 30 (trinta) dias, a partir 

do sinistro. 

 

22.0 DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

22.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

22.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial: 

22.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, 

bem como das condições previstas no edital e no contrato. 

22.2.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital ou no contrato; 

22.2.3 O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

22.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

22.2.5 A dissolução da sociedade; 

22.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

22.2.7 O atraso injustificado na entrega dos objetos descritos na Ata de Registro de 

Preço após a devida notificação da contratada; 

22.2.8 A não realização, total ou parcial, do objeto descrito na Ata de Registro de Preço, 

sem justa causa e prévia comunicação à DEFENSORIA; 

22.2.9 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

22.2.10 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento; 

22.2.11 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinada a DEFENSORIA e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

22.2.12 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva do fornecimento; 
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22.2.13 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente 

que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da 

empresa participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já 

tiver sido assinado. 

22.3 Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 

execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa: 

22.3.1 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o 

do art. 65 desta Lei; 

22.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

22.3.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrente do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

22.3.4 A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para o 

fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; 

22.4 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da 

contratada relativas à entrega do objeto descrito na Ata de Registro de Preços. 

22.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

22.6 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 

dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

 

23.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

contratações dela decorrentes. 
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23.2 Será publicado na impressa oficial o resultado de julgamento das propostas. 

23.3 A Administração disponibilizará por meios eletrônicos de divulgação de dados, de amplo 

acesso, os preços praticados no Sistema de Registro de Preços. 

23.4 O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos, na forma do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

23.5 É facultada ao Pregoeiro 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. 

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

decorrente 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. 

23.7 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro 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. 

23.8 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. 

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

documentos apresentados em qualquer época ou fase da licitação. 

23.10 As normas que disciplinam este Pregão 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. 

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

enviados para o anexo da Defensoria Pública do Estado do Piauí, Coordenadoria de 

Licitações e Contratos, localizado na Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro dos Noivos, 

CEP: 64046-020, Teresina-PI.  Informações poderão ser obtidas pelo telefone (86) 3233-

7407, (86) 994765262, bem como pelo e-mail: cpldpe@hotmail.com e 

cpldpe@defensoria.pi.def.br, das 7h 30min às 13h 30min, de segunda a sexta-feira. 

23.12 Para fins de dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica estabelecido o foro 

mailto:cpldpe@hotmail.com
mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
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da Justiça Comum da Comarca de Teresina-PI. 

 

Teresina, 14 de março de 2018. 

 

Tuany de Sousa França 

Pregoeira da DPE/PI 

 

 

Equipe de Apoio 

TATIANA DE SOUSA BONFIM EURIDES DA COSTA E SILVA 
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ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Constitui o objeto desta licitação a eventual contratação de empresa para a prestação dos 

serviços continuados do cargo de auxiliar administrativo de nível superior, conforme 

especificações abaixo elencadas. 

1.1.1 A prestação dos serviços acima mencionados não incluirá o fornecimento de 

materiais de consumo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A contratação de serviços terceirizados de Auxiliares Administrativos de Nível Superior 

proporcionará o necessário suporte administrativo nas áreas do DPE/PI, propiciando a 

ampliação da produtividade e qualidade dos serviços prestados pela instituição, com a 

consequente redução do tempo de resposta às demandas de serviços essenciais mediante o 

emprego racional dos recursos humanos no desempenho de suas atividades meio. 

2.2 O serviço, ora pleiteado, é indispensável à Defensoria Pública do Estado do Piauí para 

otimizar a performance funcional e o melhor direcionamento do quadro efetivo para o 

desempenho da área fim da Instituição. O serviço é de fundamental importância por informar, 

conduzir, orientar, encaminhar e filtrar informações direcionadas à DPE/PI.  

 

3. META FÍSICA 

3.1 A contratação dos serviços tem por objetivo atender as demandas periódicas dos órgãos da 

Defensoria Pública, na capital e nas cidades do Interior do Estado do Piauí. 

3.2 O total de postos de serviços para esta contratação está calculado conforme o quadro a 

seguir: 

 

Item Postos de Serviço Quantidade     

I Auxiliar Administrativo de Nível Superior 25   
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 TOTAL 25   

 

3.3 Afora a possibilidade de realizar a compensação de horários, os serviços serão prestados 

em conformidade com a legislação trabalhista em vigor e com a Convenção Coletiva de 

Trabalho aplicável, a critério da Administração, ficando acertada a jornada máxima a ser 

desempenhada pelos obreiros de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, e 220 (duzentos e 

vinte) horas mensais, podendo haver a realização, ainda, da seguinte jornada:  

3.3.1. O serviço poderá ser executado em jornada de trabalho de 12hx36h (doze horas de 

trabalho por trinta e seis de descanso - Consideram- se normais os dias de domingo laborados 

nesta jornada especial, não incidindo a dobra de seu valor). 

 

4. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços serão prestados nas sedes da Defensoria Pública do Estado do Piauí em 

Teresina e nas demais cidades onde a Instituição possui Núcleo: Água Branca, Altos, Barras, 

Batalha, Bom Jesus, Campo Maior, Canto do Buriti, Castelo, Cocal, Corrente, Esperantina, 

Floriano, Jaicós, José de Freitas, Luis Correia, Luzilândia, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro 

II, Picos, Piracuruca, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Simões, Simplício 

Mendes, União, Uruçui e Valença do Piauí, podendo esta relação ser alterada, caso novos 

Núcleos sejam instalados em outras comarcas. 

OBS: Os empregados poderão realizar deslocamento para municípios fora do local de sua 

lotação, mediante autorização da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Nestes 

deslocamentos os mesmos farão jus a diárias, conforme item 5.  

 

 5. DIÁRIAS DE VIAGEM 

5.1 A CONTRATADA pagará diárias de viagem aos seus empregados que se deslocarem 

temporariamente da sede da Defensoria Pública de sua lotação, em razão de serviço e 

mediante designação, para atender as despesas extraordinárias com alimentação e 

hospedagem; 

5.2 A concessão e o pagamento de diárias pressupõem a observância do interesse público, o 

motivo do deslocamento devidamente comprovado e justificado e a pertinência entre a razão 

do deslocamento e as atribuições da função desempenhada; 

5.3 Considera-se sede, para efeito de concessão de diária, o Município onde o agente 

terceirizado desempenha suas atribuições; 

5.4 Na apuração do número de diárias devidas inclui-se o período compreendido desde o dia 
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da viagem de ida até o de retorno; 

5.5 As diárias serão calculadas e concedidas levando-se em conta os seguintes critérios: 

I – diária integral, devida quando o deslocamento exigir pernoite do agente 

terceirizado; 

II – diária parcial, correspondente à metade do valor da diária integral, devida quando 

o deslocamento não exigir pernoite do agente terceirizado; 

5.6 O valor pago a título de diária será ressarcido à empresa Contratada, após o pagamento ao 

colaborador da Defensoria. Para tanto, deverá ser encaminhado à Diretoria Administrativa , 

ofício requerendo o ressarcimento, acompanhado de recibo, cópia do ofício encaminhado pela 

Defensoria Pública e o respectivo comprovante de pagamento; 

5.6.1 A empresa CONTRATADA deverá encaminhar substituto, todas as vezes que um 

colaborador que desempenhe suas funções na empresa CONTRATANTE se ausente, 

seja por motivo de férias, licenças ou faltas. 

5.7 Caberá à Contratada antecipar estes valores a seus funcionários, com o mínimo de 24 

(vinte e quatro) horas antes do deslocamento. O CONTRATANTE comunicará, em regra, com 

antecedência de 03 (três) dias, o deslocamento do funcionário, emitindo um Ofício solicitando 

a diária devida, onde constará o valor líquido a ser pago. 

5.7.1 Caso a CONTRATANTE, por qualquer motivo alheio a sua vontade, não 

comunicar no prazo assinalado no item anterior, a CONTRATADA disporá de prazo de 

24 (vinte e quatro) horas após a notificação de ordem para o pagamento de diárias. 

5.8 Na hipótese de cancelamento de viagem anteriormente programada e comunicada, cabe à 

CONTRATANTE informar à CONTRATADA, com a maior brevidade possível, para que, se 

for o caso, o empregado restituir à empresa as diárias recebidas antecipadamente, não sendo 

devido qualquer valor por parte da CONTRATANTE em requerimento apresentado pela 

CONTRATADA; 

5.9 Será pago pela empresa CONTRATADA, ao empregado, a título de uma diária o valor 

liquido correspondente a R$132,00 (cento e trinta e dois reais), atendendo o disposto a seguir: 

5.9.1 O valor que a Contratada entregará efetivamente ao empregado será o valor 

líquido, ou seja, no caso de diária integral, será o valor de R$132,00. 

5.9.2 O valor que a Contratada entregará efetivamente ao empregado será o valor 

líquido, ou seja, no caso de meia-diária, será o valor de R$66,00. 

5.9.3 Os valores acima discriminados poderão ser alterados por meio de Ato Normativo 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí.  
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5.10 As importâncias pagas a título de diárias para viagem deverão observar a legislação 

trabalhista em vigor, para a averiguação de possibilidade de integração na remuneração do 

empregado. 

 

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 O prazo de vigência do contrato poderá ser de 06 (seis) meses, contado da data da sua 

assinatura. 

6.2 O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos 

períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, 

até o limite de 60 (sessenta) meses, no termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/93, desde que 

autorizado formalmente pela autoridade competente e atendidos todos os requisitos abaixo: 

6.2.1 Os serviços foram prestados regularmente; 

6.2.2 O CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 

6.2.3 A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 

6.2.4 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 

6.2.5 O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando for 

igual ou inferior ao estimado pela Administração para a realização de nova licitação. 

6.2.6 O CONTRATADO concorde com a prorrogação. 

6.2.7 O CONTRATADO mantenha todas as condições de habilitação. 

6.2.8 Haja disponibilidade orçamentária e financeira para a referida despesa. 

 

7. DA REPACTUAÇÃO 

O valor do contrato poderá ser repactuado, conforme especificado no Decreto Estadual n° 

14.483 de 26/05/2011 – Seção VIII e seus artigos, desde que solicitado pela CONTRATADA. 

 

8. REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

8.1 INDIRETA (Empreitada Por Preço unitário); 

8.2 ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Por lote; 

 

9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
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 Fonte de Recursos: 00; 

 Natureza da Despesa: 33.90.37; 

 

10. UNIDADE REQUISITANTE 

10.1 Diretoria Administrativa da DPE/PI. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

11.1 A Defensora Pública Geral indicará servidor responsável pela fiscalização do contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.  

 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. A Contratada deverá entregar até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação do 

serviço, à Coordenadoria de Infraestrutura, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 2 

(duas) vias, para fins de liquidação e pagamento, de forma a garantir o recolhimento das 

importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido no artigo 31 

da Lei nº 8.212/91 e alterações posteriores. 

12.2. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal 

do contrato ou ao servidor formalmente designado para esse fim. 

12.3. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à Contratante em data 

posterior à indicada no item 12.1, será imputado à Contratada o pagamento de eventuais 

encargos moratórios decorrentes. 

12.4. O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia 

útil, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor 

competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5º da Lei nº 8.666/93. 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 bem como outros documentos pertinentes à 

execução contratual, 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. 
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12.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e documentação discriminada no item 12.4, sem que isso gere 

direito de reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios.  

12.6. A não apresentação da documentação de que trata o item 12.4 no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados de sua solicitação pela FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a rescisão do contrato 

e os valores retidos cautelarmente somente serão pagos após a comprovação de que os 

encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia.  

12.7. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), motivada por erro ou 

incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação. 

12.8. 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. 

12.9. 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. 

12.10. 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 à DPE/PI, referente ao fornecimento dos serviços, os valores relativos aos 

tributos e contribuições sociais. 

12.11. Caso seja detectada qualquer irregularidade atinente ao pagamento a menor de salários 

e outras vantagens previstas em contrato, bem como de encargos previdenciários e de FGTS, 

e sem justificativa, o CONTRATADO autoriza a retenção cautelar na fatura dos valores 

equivalentes até a solução.  

12.12. O CONTRATANTE fará retenção cautelar da última fatura, quando do encerramento 

do contrato, até que o CONTRATADO comprove o pagamento de todos os salários e demais 

verbas rescisórias aos empregados. 

12.13 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.  

12.14. 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 no 

Edital e seus anexos. 
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13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Compõem este Termo de Referência as especificações técnicas e a quantidade de Postos 

de serviço/localidade. 

 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 

 

 

APÊNDICE I - ITENS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0493/2018 

OBJETO: Pregão Presencial para registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para 

eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados do cargo de 

auxiliar administrativo de nível superior, conforme especificações do Termo de Referência. 

 

Item Descrição Qnt 

Valor Unitário 

Estimado Médio 

(R$) 

Valor Estimado 

Mensal Médio (R$) 

Valor Semestral 

Estimado Médio 

(R$) 

01 

Auxiliar 

Administrativo de 

Nível Superior 

25 8.167,68  204.192,00 1.225.152,00 

Total: R$ 1.225.152,00 (Um milhão duzentos e vinte e cinco mil cento e cinquenta e dois reais) 
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ANEXO II – MODELOS AUXILIARES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL 

 

 

 Processo Administrativo nº 0493/2018 

 Pregão Presencial SRP nº 001/2018 

 

 

Os proponentes deverão apresentar planilha com a cotação por item (valor 

unitário e valor total) e o Valor Global do objeto, conforme os modelos I e II a 

seguir.  
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MODELO I – APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2017  

VIGÊNCIA   

DATA-BASE  01 DE JANEIRO 

   

QUANTIDADE DE POSTOS  25 

   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE NÍVEL SUPERIOR 

   

I – SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL  

II – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   

   

 TOTAL:  

   

III – ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

   

GRUPO A   

A.01 INSS 20,000%  

A.02 FGTS 8,000%  

A.03 SESI/SESC 1,500%  

A.04 SENAI/SENAC 1,000%  

A.05 INCRA 0,200%  

A.06 SEBRAE 0,600%  

A.07 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,500%  

A.08 RISCOS AMBIENTAIS DO 

TRABALHO – RAT X FAP 

6,000%  

TOTAL DO GRUPO A 39,800%  

   

GRUPO B   

B.01 13º SALÁRIO 8,333%  

B.02 FÉRIAS (INCLUINDO 1/3 

CONSTITUCIONAL) 

11,111%  

B.03 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,940%  

B.04 AUXÍLIO DOENÇA 1,390%  

B.05 ACIDENTE DE TRABALHO 0,333%  

B.06 FALTAS LEGAIS 0,280%  

B.07 FÉRIAS SOBRE LICENÇA 

MATERNIDADE 

0,070%  

B.08 LICENÇA PATERNIDADE 0,020%  

TOTAL DO GRUPO B 23,477%  
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GRUPO C   

C.01 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,420%  

C.02 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,170%  

C.03 INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM 

JUSTA CAUSA – MULTA DE 40% DO 

FGTS – EMPREGADOS INICIALMENTE 

CONTRATADOS) 

3,200%  

C.04 INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM 

JUSTA CAUSA – MULTA DE 40% DO 

FGTS – EMPREGADOS QUE SERÃO 

SUBSTITUÍDOS) 

0,160%  

C.05 INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM 

JUSTA CAUSA – CONTRIBUIÇÃO DE 10% 

DO FGTS – EMPREGADOS 

INICIALMENTE CONTRATADOS) 

0,800%  

C.06 INDENIZAÇÃO (RESCISÃO SEM 

JUSTA CAUSA – CONTRIBUIÇÃO DE 10% 

DO FGTS – EMPREGADOS QUE SERÃO 

SUBSTITUÍDOS)  

0,040%  

TOTAL DO GRUPO C 4,790%  

   

GRUPO D   

D.01 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO 

GRUPO A SOBRE O GRUPO B 

9,340%  

TOTAL DO GRUPO D 9,340%  

   

GRUPO E   

E.01 INCIDÊNCIA DO FGTS 

ESCLUSIVAMENTE SOBRE O AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO 

0,030%  

E.02 INCIDÊNCIA DO FGTS 

EXCLUSIVAMENTE SOBRE O PERÍODO 

MÉDIO DE AFASTAMENTO SUPERIOR A 

15 DIAS POR MOTIVO DE ACIDENTE DE 

TRABALHO 

0,030%  

TOTAL DO GRUPO E 0,060%  

   

GRUPO F   

F.01 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO 

GRUPO A SOBRE OS VALORES 

CONSTANTES DA BASE DE CÁLCULO 

REFERENTES AO SALÁRIO 

0,280%  
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MATERNIDADE 

TOTAL DO GRUPO F 0,280%  

   

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 77,750%  

   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS  

   

IV – INSUMOS   

UNIFORME E EPI’S   

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   

SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

VALE TRANSPORTE 

DESCONTO LEGAL SOBRE O VALE 

TRANSPORTE (MÁXIMO DE 6% DO 

SALÁRIO BASE) 

  

PLANO DE SAÚDE 

TOTAL DOS INSUMOS 

  

   

   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS+INSUMOS  

   

V – LUCROS E DESPESAS INDIRETAS   

LUCRO   

DESPESAS INDIRETAS   

TOTAL DO LUCRO E DESPESAS 

INDIRETAS 

  

   

 SUBTOTAL  

   

VI – TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO  

ISSQN OU ISS 5,00%  

COFINS 3,00%  

PIS 0,65%  

TOTAL DA TRIBUTAÇÃO 

SOBRE O FATURAMENTO 

                              8,65%  

   

   

VALOR MENSAL DO POSTO   

   

VALOR SEMESTRAL DO POSTO   
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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 90 (noventa) 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 Termo de Referência. 

 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como 

fretes, seguros, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem 

como que o produto será entregue no local estabelecido sem ônus. 

 

No caso de nossa proposta ser classificada como a mais vantajosa para aquisição 

do objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 

determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

 

• Razão Social: 

• C.N.P.J: 

• Endereço: 

• Telefone/Fax: 

• E-mail: 

• CEP: 

• Cidade/UF: 

• Banco: 

• Agência: 

• Número da Conta Corrente: 

 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou 

Contrato: 

 

• Nome: 

• Endereço: 
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• CEP: 

• Cidade / UF: 

• CPF/MF: 

• Cargo/Função: 

• Carteira de Identidade nº: 

• Expedido por: 

• Naturalidade: 

• Nacionalidade: 

 

Teresina, ____ de __________ de 2018. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante 
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

I - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

OBS.: Deverá constar entre os documentos do envelope de habilitação  

 

(razão social na empresa), CNPJ n.º: _____________________ com sede no (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do 

previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e no subitem 10.4 do 

edital, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos para participação no Pregão Presencial SRP nº 001/2018. 

 

Teresina, __ de __________ de 2018. 

 

 

 

II - DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 (razão social da empresa), CNPJ n.º _______________, sediada (endereço), por intermédio 

de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins no Pregão Presencial SRP nº 

001/2018, DECLARA expressamente que: 

 

a) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

b) 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 
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2018 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2018  

PROCESSO Nº 0493/2018  

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS CONTINUADOS DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 

NÍVEL SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA.  

  

ATA N. XX/2018  

 

Aos_____dias do mês de ______ do ano de 2018, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

inscrita no CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-37, na sala da CPL, Rua Nogueira Tapety, 138, 

Bairro dos Noivos, Teresina-PI, nos termos da Lei 10.520/2002, e dos Decretos Estaduais Nº 

11.346/04 e 11.319/04 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Presencial SRP nº 001/2018, do resultado do julgamento 

das Propostas de Preços, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí e homologada pela 

Defensora Pública Geral, às fls. _____ do processo acima referenciado, RESOLVE, 

REGISTRAR PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTINUADOS DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE NÍVEL 

SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I 

DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO), que passa a fazer parte desta, tendo sido os 

referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas e declaradas 

vencedoras no certame acima numerado, como segue: 

 

FORNECEDOR REGISTRADO: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX 

END: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CEP.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

FONE: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTINUADOS DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE NÍVEL 

SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I 

DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 

assinatura. 

2.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 

da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 

iniciar outro processo licitatório. 

2.4. O preço registrado, depois de atualizado, não poderá ser superior ao praticado no 

mercado. 

2.5. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 

registrado será convocado pela Defensoria Pública do Estado do Piauí para a devida alteração 

do valor registrado em Ata. 

2.6. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Defensoria Pública do 

Estado do Piauí não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 

assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
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3.1 As penalidades aplicáveis estão previstas na Cláusula Décima Quinta do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 

4.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que 

autorizados pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

4.2. Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 

Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Edital de 

Licitação nº 001/2018 - modalidade Pregão Presencial. 

4.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 

cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação nº 001/2018 – modalidade Pregão 

Presencial, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

4.4. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada 

no Pregão Presencial nº 001/2018, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a qual 

também a integra. 

4.5. Caberá a Coordenadoria de Licitações e Contratos da DPE/PI o gerenciamento deste 

instrumento, em conformidade com as normas do Decreto Estadual nº 11.346/2004. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Os locais de prestação dos serviços estão previstos na Cláusula Segunda do Contrato e no 

Item 4 do Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1 As condições de pagamento estão disciplinadas na Cláusula Quarta do Contrato.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO 

EMPENHO 

7.1. O prestação do serviço objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, 

conforme a necessidade, pela Defensora Pública Geral. 

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão 

igualmente autorizados pela Defensora Pública Geral. 



 

46 
 
 

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. 

 

_____________________________________ 

Tuany de Sousa França 
Pregoeira da DPE-PI 

 

 

       ____________________________ 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 
Defensora Pública Geral 

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Defensora 

Pública Geral. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação nº 001/2018, modalidade Pregão Presencial e 

seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): XXXXXXXXXXXXXXX, classificada no 

certame supra numerado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente ata. 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, ____ de ________ de 2018. 

 

 

 

 

 

EMPRESA: 

NOME DA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME DO REPRESENTANTE: XXXXXXXXX - RG XXXXXXXXX – CPF 

XXXXXXXXXXXX 
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APÊNDICE I  

 

Item Descrição Qnt 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Global 

(R$) 

      

 

 CADASTRO DE RESERVA 

 

Conforme art. 22 do Decreto Estadual nº 11.319/2004 e art. 11 do Decreto Federal nº 

7.892/2013, registra-se, na forma de cadastro de reserva, licitantes na sequência de 

classificação do certame para, caso aceitem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 

do licitante vencedor consignado, sejam eventualmente contratados, nos termos dos artigos 

supracitados. 

ITEM 01 

ORDEM LICITANTE CNPJ 

2º   

3º   

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, ____ de ________ de 2018. 

 

 

Tuany de Sousa França 

Pregoeira da DPE-PI 

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública Geral 

 

_________________________________ 

EMPRESA 

NOME DA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME DO REPRESENTANTE: XXXXXXXXX - RG XXXXXXXXX – CPF 

XXXXXXXXXXXX 



 

48 
 
 

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 V 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2018/DPE/PI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0493/2018/CLC/DPE 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DO PIAUÍ, POR 

INTERMÉDIO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A 

EMPRESA______________. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 0493/2018. 

 

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 Pregão Presencial SRP nº 001/2018/DPE/PI, nos termos 

da lei 10.520 de 17/07/2002, mediante cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 

 1.1. Constitui o objeto desta licitação o registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, para 

eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados do cargo de 

auxiliar administrativo de nível superior, conforme especificações do Termo de Referência 

(anexo I do Edital). 

 

Item Descrição Qnt 
Valor 

Unitário 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Global 

(R$) 
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(R$) 

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 

2.1 Os serviços serão prestados nas sedes da Defensoria Pública do Estado do Piauí em 

Teresina e nas demais cidades onde a Instituição possui Núcleo: Água Branca, Altos, Barras, 

Batalha, Bom Jesus, Campo Maior, Canto do Buriti, Castelo, Cocal, Corrente, Esperantina, 

Floriano, Jaicós, José de Freitas, Luis Correia, Luzilândia, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro 

II, Picos, Piracuruca, Piripiri,São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Simões, Simplício 

Mendes, União, Uruçui e Valença do Piauí, podendo esta relação ser alterada, caso novos 

Núcleos sejam instalados em outras comarcas. 

OBS: Os empregados poderão realizar deslocamento para municípios fora do local de sua 

lotação, mediante autorização da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Nestes 

deslocamentos os mesmos farão jus a diárias. 

2.2 Afora a possibilidade de realizar a compensação de horários, os serviços serão prestados 

em conformidade com a legislação trabalhista em vigor e com a Convenção Coletiva de 

Trabalho aplicável, a critério da Administração, ficando acertada a jornada máxima a ser 

desempenhada pelos obreiros de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, e 220 (duzentos e 

vinte) horas mensais, podendo haver a realização, ainda, da seguinte jornada:  

2.2.1. O serviço poderá ser executado em jornada de trabalho de 12hx36h (doze horas de 

trabalho por trinta e seis de descanso - Consideram- se normais os dias de domingo laborados 

nesta jornada especial, não incidindo a dobra de seu valor). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

3.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de 

transcrição, a proposta da CONTRATADA e os demais orçamentos referentes ao objeto, bem 

como as especificações referentes ao mesmo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. A Contratada deverá entregar até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação do 

serviço, à Coordenadoria de Infraestrutura, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 2 (duas) 

vias, para fins de liquidação e pagamento, de forma a garantir o recolhimento das 



 

50 
 
 

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. 

 

importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido no artigo 31 

da Lei nº 8.212/91 e alterações posteriores. 

4.2. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do 

contrato ou ao servidor formalmente designado para esse fim. 

4.3. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à Contratante em data 

posterior à indicada no item 4.1, será imputado à Contratada o pagamento de eventuais 

encargos moratórios decorrentes. 

4.4. O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia 

útil, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor 

competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5º da Lei nº 8.666/93. 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 bem como outros documentos pertinentes à 

execução contratual, 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. 

4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e documentação discriminada no item 4.4, sem que isso gere 

direito de reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios.  

4.6. A não apresentação da documentação de que trata o item 4.4 no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados de sua solicitação pela FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a rescisão do contrato e os 

valores retidos cautelarmente somente serão pagos após a comprovação de que os encargos 

trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia.  

4.7. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), motivada por erro ou 

incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

4.10. 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 
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do valor devido à DPE/PI, referente ao fornecimento dos serviços, os valores relativos aos 

tributos e contribuições sociais. 

4.11. Caso seja detectada qualquer irregularidade atinente ao pagamento a menor de salários e 

outras vantagens previstas em contrato, bem como de encargos previdenciários e de FGTS, e 

sem justificativa, o CONTRATADO autoriza a retenção cautelar na fatura dos valores 

equivalentes até a solução.  

4.12. O CONTRATANTE fará retenção cautelar da última fatura, quando do encerramento do 

contrato, até que o CONTRATADO comprove o pagamento de todos os salários e demais 

verbas rescisórias aos empregados. 

4.13. 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.  

4.14. 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 no 

Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – FONTE DE RECURSOS 

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária 

própria da DPE-PI nos seguintes termos: Natureza 339037 – Fonte de recurso 100. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO AMPARO LEGAL 

6.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Presencial SRP nº 

001/2018 - DPE/PI, realizado com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e 

subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1 O prazo de vigência do contrato poderá ser de 06 (seis) meses, contado da data da sua 

assinatura. 

7.2 O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo por iguais e sucessivos 

períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, 

até o limite de 60 (sessenta) meses, no termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/93 e atendidos 

todos os requisitos abaixo: 

a) Os serviços foram prestados regularmente; 

b) O CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 

c) A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 

d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 
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e) O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando for 

igual ou inferior ao estimado pela Administração para a realização de nova licitação. 

f) O CONTRATADO concorde com a prorrogação. 

g) O CONTRATADO mantenha todas as condições de habilitação. 

h) Haja disponibilidade orçamentária e financeira para a referida despesa. 

 

7.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DIÁRIAS 

8.1 A CONTRATADA pagará diárias de viagem aos seus empregados que se deslocarem 

temporariamente da sede da Defensoria Pública de sua lotação, em razão de serviço e 

mediante designação, para atender as despesas extraordinárias com alimentação e 

hospedagem; 

8.2 A concessão e o pagamento de diárias pressupõem a observância do interesse público, o 

motivo do deslocamento devidamente comprovado e justificado e a pertinência entre a razão 

do deslocamento e as atribuições da função desempenhada; 

8.3 Considera-se sede, para efeito de concessão de diária, o Município onde o agente 

terceirizado desempenha suas atribuições; 

8.4 Na apuração do número de diárias devidas inclui-se o período compreendido desde o dia 

da viagem de ida até o de retorno; 

8.5 As diárias serão calculadas e concedidas levando-se em conta os seguintes critérios: 

I – diária integral, devida quando o deslocamento exigir pernoite do agente 

terceirizado; 

II – diária parcial, correspondente à metade do valor da diária integral, devida quando 

o deslocamento não exigir pernoite do agente terceirizado; 

8.6 O valor pago a título de diária será ressarcido à empresa Contratada, após o pagamento ao 

colaborador da Defensoria. Para tanto, deverá ser encaminhado à Diretoria Administrativa, 

ofício requerendo o ressarcimento, acompanhado de recibo, cópia do ofício encaminhado pela 

Defensoria Pública e o respectivo comprovante de pagamento; 

8.6.1 A empresa CONTRATADA deverá encaminhar substituto, todas as vezes que um 

colaborador que desempenhe suas funções na empresa CONTRATANTE se ausente, 

seja por motivo de férias, licenças ou faltas. 
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8.7 Caberá à Contratada antecipar estes valores a seus funcionários, com o mínimo de 24 

(vinte e quatro) horas antes do deslocamento. O CONTRATANTE comunicará, em regra, 

com antecedência de 03 (três) dias, o deslocamento do funcionário, emitindo um Ofício 

solicitando a diária devida, onde constará o valor líquido a ser pago; 

8.7.1 Caso a CONTRATANTE, por qualquer motivo alheio a sua vontade, não 

comunicar no prazo assinalado no item anterior, a CONTRATADA disporá de prazo de 

24 (vinte e quatro) horas após a notificação de ordem para o pagamento de diárias. 

8.8 Na hipótese de cancelamento de viagem anteriormente programada e comunicada, cabe à 

CONTRATANTE informar à CONTRATADA, com a maior brevidade possível, para que, se 

for o caso, o empregado restituir à empresa as diárias recebidas antecipadamente, não sendo 

devido qualquer valor por parte da CONTRATANTE em requerimento apresentado pela 

CONTRATADA; 

8.9 Será pago pela empresa CONTRATADA, ao empregado, a título de uma diária o valor 

liquido correspondente a R$132,00 (cento e trinta e dois reais), atendendo o disposto a seguir: 

8.9.1 O valor que a Contratada entregará efetivamente ao empregado será o valor 

líquido, ou seja, no caso de diária integral, será o valor de R$132,00. 

8.9.2 O valor que a Contratada entregará efetivamente ao empregado será o valor 

líquido, ou seja, no caso de meia-diária, será o valor de R$66,00. 

8.9.3 Os valores acima discriminados poderão ser alterados por meio de Ato 

Normativo da Defensoria Pública do Estado do Piauí.  

8.10 As importâncias pagas a título de diárias para viagem deverão observar a legislação 

trabalhista em vigor para averiguação de possibilidade de integração na remuneração do 

empregado. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do 

contrato;  

9.2. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato 

impeditivo da manutenção dessas condições;  

9.3. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
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execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 

tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que por ventura venham a 

ser criadas e exigidas pela DPE-PI;  

9.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 

dependências da CONTRATANTE;  

9.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução 

deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;  

9.6.  Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e 

prestar os esclarecimentos solicitados;  

9.7.  Apresentar, sempre que solicitada pela Administração da CONTRATANTE, os 

comprovantes de pagamento de salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos 

encargos sociais;  

9.8. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem 

como as ocorrências havidas, permitindo a Contratante o acesso ao controle de frequência. 

9.9. Exercer rígido controle com relação à validade da Carteira Nacional de Habilitação de 

cada motorista, verificando se a categoria é compatível com os serviços prestados; 

9.10. Permitir à CONTRATANTE o acesso ao controle diário de frequência e às carteiras 

profissionais dos empregados alocados à execução do serviço contratado;  

9.11. Adotar as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidente de 

trânsito, isolamento do local (triângulo, pisca-alerta, etc), comunicação a autoridades para 

resgate (corpo de bombeiro), policiais e de trânsito, bem como informar imediatamente à 

CONTRATANTE, por intermédio da Diretoria Administrativa, e/ou ao Fiscal do Contrato; 

9.12. Enviar o Relatório de Medição dos Serviços prestados ao Fiscal do contrato para 

apreciação, antes da emissão na Nota Fiscal/Fatura dos serviços que foram realizados; 

9.13. Fornecer aos profissionais os equipamentos de segurança e/ou proteção individual, 

necessários à execução dos serviços; 

9.14. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação dos serviços 

para verificar as condições em que os mesmos estão sendo prestados;  

9.15. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer dano ou infração cometida por seus 

empregados quando da execução dos serviços contratados, inclusive multas de trânsito; no 
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caso de a Contratada não proceder ao pagamento da multa até o final da vigência do contrato, 

a Administração descontará dos pagamentos ainda devidos ou, caso não houver, procederá à 

cobrança administrativa ou judicial; 

9.16. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem 

considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;  

9.17. Selecionar e realizar treinamento e capacitação anual dos empregados, necessários à 

perfeita execução dos serviços, observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de 

idoneidade moral, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante; 

9.18. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado 

inconveniente pelo representante da CONTRATANTE;  

9.19. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do 

Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED, relativo ao mês da prestação do serviço constante da fatura (Lei 

nº 4.923/65);  

9.20. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que 

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;  

9.21. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido nas dependências da 

CONTRATANTE;  

9.22. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie ou origem, incluída a 

alimentação, transporte e outros benefícios dos profissionais relacionados à execução deste 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  

9.23. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;  

9.24. Manter sede, filial ou escritório na Cidade de Teresina-PI com capacidade 

operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como 

realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão 

dos funcionários.  A CONTRATADA deverá comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da assinatura do contrato, o cumprimento desta obrigação.  

9.25. Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na 
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Cidade de Teresina-PI ou no interior do estado, quando for o caso;  

9.26. Providenciar, junto ao INSS, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do 

contrato, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato de Informações 

Previdenciárias.  

9.27. Adotar práticas para a racionalização de água e energia elétrica, inclusive com a 

verificação da normalização dos equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estão 

regulados, quebrados ou com defeitos); 

9.28 A empresa CONTRATADA deverá encaminhar substituto, todas as vezes que um 

colaborador que desempenhe suas funções na empresa CONTRATANTE se ausente, seja por 

motivo de férias, licenças ou faltas. 

 

 São expressamente vedadas à CONTRATADA:  

9.29. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE;  

9.30. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;  

9.31. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 

durante a vigência deste contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas todas as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.2. Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob o aspecto quantitativo e 

qualitativo, por meio do Fiscal do contrato, que deverá registrar as falhas e irregularidades 

para que sejam corrigidas pela CONTRATADA ou para a aplicação de eventuais penalidades;  

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante da CONTRATADA;  

10.4. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução dos serviços;  

10.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

natureza grave;  
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10.6. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e efetuar o pagamento mensal devido 

pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do 

contrato.  

10.7. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste 

contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 

CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 

11.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a CONTRATADA deverá:  

11.1.1. Entregar, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, à 

FISCALIZAÇÃO do contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 

acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – dos 

seguintes documentos:  

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;  

b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;  

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu 

domicílio ou sede; e  

e) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.  

11.2. Entregar, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, à 

FISCALIZAÇÃO do contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 

acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – dos seguintes 

documentos: 

a) Folha de pagamento analítica referente ao mês anterior da prestação dos serviços, 

em que conste como tomador a Defensoria Pública do Estado do Piauí, acompanhada de 

cópias dos recibos de depósitos bancários ou contracheques assinados pelos empregados;  

b) Comprovante de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 

alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo 

de trabalho, relativos ao mês anterior da prestação dos serviços;  
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c) Guia do Recolhimento do INSS, relativa ao mês anterior da prestação dos serviços;  

d) Guia de recolhimento do FGTS, relativa ao mês anterior da prestação dos serviços; 

e) GFIP correspondente as guias de recolhimento do INSS e FGTS, discriminando o 

nome de cada um dos empregados beneficiados, que conste como tomadora a Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, relativos ao mês anterior da prestação dos serviços, e  

f) Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da 

CONTRATADA, devidamente atualizados; 

g) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento, capacitação ou 

reciclagem previsto em lei e neste contrato; 

11.3. No primeiro mês da prestação dos serviços e no prazo de 03 (três) dias úteis a qualquer 

tempo quando for solicitada pela Administração, a CONTRATADA deverá apresentar a 

seguinte documentação, devidamente autenticada: 

a) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

posto de trabalho, RG e CPF, com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso;  

b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso, devidamente anotada pela CONTRATADA; e  

c) exames médicos admissionais dos empregados do CONTRATADO que prestarão 

os serviços.  

11.4. A documentação constante no subitem 11.3 deverá, no último mês de prestação dos 

serviços (extinção ou rescisão do contrato), estar acompanhada de cópias autenticadas em 

cartório – ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as 

receber – da seguinte documentação adicional:  

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados utilizados na prestação 

dos serviços contratados, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da 

categoria;  

b) guias de recolhimento rescisório da contribuição previdenciária e do FGTS; e 

extratos de depósitos feitos nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado 

demitido.  

c) As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão o prazo 

máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pelo 

CONTRATADO, para serem formal e documentalmente esclarecidas.  



 

59 
 
 

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. 

 

11.5. Uma vez recebida a documentação, o fiscal do contrato deverá apor a data de entrega na 

DPE-PI e assiná-la.  

11.6. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção do CONTRATADO 

em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias poderá 

implicará em rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais 

cominações legais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS E 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA FONTE 

12.1 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que 

couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:  

12.1.1 Contribuições Previdenciárias: 

a) Contribuições Previdenciárias destinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), com alíquota, via de regra, de 11% sobre o valor total dos serviços, na cessão 

de mão de obra e empreitada, conforme a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de 

novembro de 2009, publicada no DOU de 17/11/2009, que consolida a regulamentação 

da Lei 8.212/1991, e alterações; 

b) Contribuição Patronal Previdenciária – CPP, com alíquota de 20% e Contribuição 

Previdenciária na Fonte, com alíquota de 11% na contratação de Contribuintes 

Individuais, conforme Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, 

publicada no DOU de 17/11/2009, que consolida a regulamentação da Lei 8.212/1991, e 

alterações; 

 

12.1.2 Imposto de Renda Retido na Fonte: 

a) De Pessoas Físicas: conforme regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99 e 

IN SRF 15/2001 e alterações) com alíquota determinadas, via de regra, pela Tabela 

Progressiva vigente no mês do fato gerador, aplicando-se, entretanto, alíquota 

especificada em lei quando o rendimento, pela sua natureza, for tributado de modo 

diverso; 

b) De Pessoas Jurídicas: conforme regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99 

e alterações), com alíquotas de 1,5% ou de 1%, conforme o serviço; 
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12.1.3 Imposto Sobre Serviço de Qualquer natureza (ISSQN): 

a) Conforme a Lei Complementar nº 116/2000 e artigo 9º do Decreto-Lei nº 406/68 e 

alterações (ótima da legislação nacional) e Lei Complementar nº 3.606, de 29 de 

dezembro de 2006 – Código Tributário do Município de Teresina e alterações (ótima 

municipal), com alíquotas estabelecidas na legislação municipal, observando os limites 

máximo e mínimo estabelecidos, respectivamente, na lei nacional e no artigo 88 do 

ADCT; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo 

Aditivo, com amparo no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

13.2 A alteração de valor contratual, decorrente da repactuação de preços, compensação ou 

penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de 

aditamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE 

PREÇOS 

14.1. É admitida a repactuação deste contrato, desde que seja observado o interregno mínimo 

de 12 (doze) meses. 

14.2. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação será contado a 

partir da data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta 

se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de 

trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta. 

14.2.1 Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos, cabe à 

CONTRATADA a demonstração da variação do salário de seus empregados, sem prejuízo do 

necessário exame, pela Administração, da pertinência das informações prestadas. 

14.3.Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses será contado 

a partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

14.4.Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o 

contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito. 
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14.5.As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 

composição de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou 

sentença normativa da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos 

documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado de cada um 

dos itens da planilha a serem alterados. 

14.5.1.  Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão 

ser negociados os seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas 

legais, acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e indenização adicional; 

14.5.2.A partir do segundo ano de vigência do contrato, este terá o percentual do item 

“aviso prévio trabalhado” zerado, visto que esse custo é pago integralmente no primeiro ano. 

14.6.É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 

normativa, acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

14.7.A repactuação somente será concedida mediante negociação entre as partes, 

considerando-se: 

 14.7.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 

14.7.2. As particularidades do contrato em vigência; 

14.7.3. O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 

14.7.4. A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

14.7.5.Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, 

tarifas públicas ou outros equivalentes; e  

14.7.6. A disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE. 

14.8. A repactuação produzirá efeitos financeiros: 

14.8.1. A partir da assinatura do instrumento de formalização da repactuação; 

14.8.2.Em data posterior à assinatura do instrumento de formalização da repactuação, 

desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para 

concessão das repactuações subsequentes; ou 

14.8.3.Em data anterior à assinatura do instrumento de formalização da repactuação, 

exclusivamente quando esta envolver revisão do custo de mão de obra e estiver 

vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa, podendo a 

data estipulada no instrumento para o início dos efeitos financeiros do reajuste salarial 
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ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a 

contagem da anualidade em repactuações futuras. 

14.9. É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com insumos, materiais e 

diárias de viagem, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite 

para apresentação da proposta. 

14.9.1 Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao 

reajuste, nos termos deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a 

CONTRATADA, em momento oportuno, após o implemento da condição (interregno 

mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o reajuste de direito. 

14.10 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a 

partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 

14.11. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o 

contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

14.12. Para o reajuste dos insumos, materiais e diárias de viagem será utilizada a variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – INPA/IBGE, acumulado em 12(doze) 

meses, adotando-se a seguinte fórmula: 

 

Fórmula de Cálculo 

 

Pr = P + (P x V) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; 

P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 10 desta cláusula, de modo que (P x 

V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

 

 

14.13 O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito 

da CONTRATADA, nos termos do subitem 14.9 desta cláusula. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 

contratar com o Estado do Piauí e será descredenciada do Cadastro Único de Fornecedores de 

Materiais, Bens e Serviços para a Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí 

(CADUF), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da 

rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

15.1.1 Cometer fraude fiscal; 

15.1.2 Apresentar documento falso; 

15.1.3 Fizer declaração falsa; 

15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5 Não retirar a nota de empenho ou não assinar o contrato, nos prazos 

estabelecidos; 

15.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

15.1.7 Não mantiver a proposta. 

15.2. Para os fins do item 15.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

15.3.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do 

contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA 

poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “15.4”, 

“15.6”, “15.7” e “15.9” abaixo, com as seguintes penalidades: 

15.3.1. Advertência; 

15.3.2.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-

PI), por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

15.3.3. 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 CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 
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15.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Piauí e 

descredenciamento no CADUF, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos. 

15.4.  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor 

total do contrato. 

15.5.  Configurar-se-á a inexecução total do serviço quando, decorridos 20 (vinte) dias do 

término do prazo estabelecido para execução do contrato, o serviço não for prestado pela 

CONTRATADA. 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 CC/02. 

15.6.  Em caso de retardamento na execução do serviço, fica sujeita a CONTRATADA à 

multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não 

ultrapassando a 5% (cinco por cento). 

15.7.  No caso de inexecução parcial do serviço ou de descumprimento de obrigação 

contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à 

aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

15.8.  Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando, decorridos 20 (quinze) dias do 

término do prazo estabelecido para execução do contrato, houver prestação de serviço pela 

CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

15.9. As multas decorrentes de retardamento na execução do serviço poderão ser aplicadas 

juntamente às multas por inexecução parcial ou total do serviço, às multas por 

descumprimento de obrigação contratual e às multas por descumprimento das obrigações 

referentes à garantia do objeto. 

15.10.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

15.10.1.  Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA 

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da comunicação oficial. 

15.10.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 

dívida ativa. 
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15.11.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 

enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

16.1 O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação 

escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do 

curso normal da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

17.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial: 

17.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, 

bem como das condições previstas no edital e no contrato. 

17.2.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital ou no contrato; 

17.2.3 O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

17.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

17.2.5 A dissolução da sociedade; 

17.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

17.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

17.2.8 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento; 

17.2.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
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subordinada a DEFENSORIA e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o 

contrato; 

17.2.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva do fornecimento; 

17.2.11 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente 

que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da 

empresa participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já 

tiver sido assinado. 

17.3 Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 

execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa: 

17.3.1 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o 

do art. 65 desta Lei; 

17.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

17.4 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da 

contratada relativas à entrega do objeto. 

17.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

17.6 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 

dos prejuízos calculados, já calculados ou estimados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA 

PÚBLICA 
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18.1 Os débitos da CONTRATADA para com a DPE/PI, decorrentes ou não do ajuste, serão 

inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, 

podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FISCAL DO CONTRATO 

19.1 A Defensora Pública Geral indicará servidor responsável pela fiscalização do contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

20.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão 

efeitos legais se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, 

que comprove a sua efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

21.1. Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo, aplicar-se-ão 

a Lei 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº. 8.883/94, conforme conveniência e, também, 

das demais disposições constantes na Lei nº 10.520 de 2002, na Lei nº. Administração Pública 

observando-se ainda o disposto no Decreto nº. 3.555 de 2000 e Decretos Estaduais nº 

11.346/04 e 11.319/04. 

21.2. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir 

quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, 

para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes 

e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes 

contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusula. 

                                                                          

 

  Teresina/PI, XX de XXX de 2018. 
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........................................................................................ 

Defensora Pública Geral 

CONTRATANTE 

 

........................................................................ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

........................................................................ 

RG/CPF: 

 

........................................................................ 

RG/CPF: 


