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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 034/2019/DPE/Pl
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01703/2019/DPE/PI
DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2019, ART.24, II e IV, DA LEI N" 8.666/1993

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CLASSE
II, QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA
HM AMBIENTAL (G PACHECO ROCHA), NOS
TERMOS DA LEI N“ 8.666/93.

CONTA BANCÁRIA:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3389
CC: 003.00001984-3

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n“
41.263.856/0001-37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI,
através de seu Defensor Público Geral ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro,
casado, inscrito no RG n*^ 1.318.165 SSP-PI, CPF n‘* 678.035.473-20, com endereço
profissional na Rua Jaicós, n” 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, a seguir
denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa HM AMBIENTAL
(G PACHECO ROCHA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
33.221.237/0002-32, estabelecida na Avenida São Francisco, n° 2401/2, Bairro Comprida,
Teresina - PI, CEP 64.076-178, telefone (86 99957-0880 / 99421-8140), doravante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por MICHAEL ROBERTO
BARBOSA MEDEIROS SOARES, inscrito no CPF sob o rf 010.421.363-94, portador da
Carteira de Identidade n° 2131438 SSP-PI, residente e domiciliado no Condomínio Angical,
n° 3400, Bloco 06, Apartamento 303, Bairro Macaúba, Teresina- PI, resolvem de comum V
acordo firmar o presente para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos - Classe
II, considerando o resultado do processo administrativo QI703/2019/DPE/PL de acordo
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com a Lci n° 8,666^ de 21 de lunho dc 1993 e suas alterações posteriores, mediante

cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste Contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de coleta de resíduos sólidos — Classe II, a fim de atender as necessidades das

unidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, de acordo com as especificações,

condições e quantidades estimadas, descritas neste Termo de Referência e seu anexo l.

O quantitativo de lixo a ser eventualmenle recolhido, durante a vigência do contrato, poderá
variar de acordo com as atividades administrativas de cada unidade.

As especificações do objeto a serem contratados estão no Anexo I.

Havendo divergências entre as especificações dos itens constante do Termo de Referência e as do

Contrato prevalecerão às primeiras.

1.1

1.2

1.3

1.4

Item Descrição/Especificação Unidade Valor

do

Períodicida

de de

Coleta

Qtd.
Estímad

a de

contêíne

r por
semana

Qtd.
Estímad

a mensal

Valor

mínimo

mensal

de

medida

R$

1 Serviço de coleta,

transporte e destinaçào
final ambientalmente

adequada de resíduo

comum (CASA DE
NÚCLEOS

R$35,00Container

de 1,2

3 X semana 03 R$12

coletas 420,00

ESPECIALIZADOS)

Serviço dc coleta,

transporte e destinação
final ambientalmente

2

Container

de 1,2

R$35,00 3 X semana 06 12 R$

adequada de resíduo
comum (DPE - SEDE

PROVISÓRIA)

coletas 840,00

Serviço de coleta,

transporte e destinação
final ambientalmentc

3

Container

de 1,2 m^

R$35,00 3 X semana R$12 12

adequada de resíduo

comum (DPE - SEDE
DA JOÃO xxm)

coletas 1.680,0
0

Valor mensal R$ 2.940,00 (dois mil e novecentos e quarenta reais);
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Vaior total R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição e juntada, a

proposta de preço e seus anexos ao Processo Administrativo c a respectiva Ordem de Serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO E PRAZOS

3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente,  a partir da coleta do lixo, para efeito de

verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e

proposta da contratada, qual seja, metro cúbico;

3.1.1. Executado o Contrato com as 12(doze) coletas previstas para um mês, o objeto será

recebido pelo Fiscal, que terá a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade

e/ou qualidade e adequações dos serviços executados, conforme art. 73, inciso II, letras “a” e

“b”, e ainda, § 2° da Lei Federal n'’ 8.666/93.

3.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constante do

Termo de Referência e da proposta e sua consequência aceitação, que se dará até 15 (quinze)

dias do recebimento provisório;

3.3. O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e

fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações

constantes no Termo de Referência e Proposta da Contratada;

3.4. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações técnicas constantes no Termo de Referência, devendo ser imediatamente

substituído, à custa da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste

Termo de Referência;

3.5. Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não sendo procedida dentro do

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do prazo;

3.6. O objeto será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após observação e vistoria que comprove as

conformidades com as especificações do objeto executado com o Termo de Referência e

proposta da empresa contratada;

3.7. O objeto será executado, somente mediante a apresentação de autorização, devidamente

preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele designado;

3.8. A execução dos serviços deverá ser executada de acordo com as disposições desse Termo

de Referência e legislação pertinente ao objeto; 0
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3.9. Por ocasião da entrega/execução dos serviços, o contratado deverá colher comprovante de

entrega contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração

responsável e designados para o recebimento e fiscalização dos serviços executados;

3.10. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade e

procedência dos serviços/bens/materiais, executados e utilizados na execução dos serviços,

bem como, efetuar a substituição ou complementação de quantitativos imediatamente, e

totalmente às suas expensas de qualquer serviço comprovadamente adulterado ou inutilizável,

ou ainda incompatível com o Termo de Referência e Proposta da Contratada na forma do art.

69 da Lei n° 8.666/93.

3.11. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte,

tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços,

correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes contratados do

objeto na forma da proposta da contratada.

3.12. Será designado o Fiscal/Gestor do contrato, na forma que determina a legislação e o

Termo de Referência, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua

execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do

Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3.13. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e

segurança do objeto, nem ético-profíssional pela perfeita execução do contrato, dentro dos

limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE deverá:

4.1. Acompanhar, atestar e remeter nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto;

4.2. Efetuar o pagamento, nas condições e preços pactuados, dentro do prazo fixado neste

contrato, após a entrega da documentação pelo Fiscal de Contrato ou pela Comissão de

fiscalização;

4.2.1. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação ou

qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência.

4.3. Comunicar à CONTRATADA o mais prontamente possível, qualquer anormalidade

observada no fornecimento do objeto requisitado, que possa comprometer a tempestividade, a

qualidade e a eficácia do uso a que se destina;

4.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada;

4.5. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos

julgados necessários;
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4.6. Manter os contatos com a CONTRATADA por escrito, ressalvados os entendimentos

verbais determinados pela urgência que, posteriormente, devem ser confirmados por escrito

no prazo de até 72 (setenta e duas) horas;

4.7. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, transferência de responsabilidade da

CONTRATADA para terceiros, sejam fabricantes, representante ou quaisquer outros;

4.8. Supervisionar, gerenciar e fiscalizar os procedimentos a serem realizados pela Comissão

de Fiscalização ou pelos ficais de contrato;

4.9. Acondicionar os resíduos de maneira adequada, bem como utilizar recipientes

normatizados para manuseio e transporte (sacos plásticos, caixas e etc);

4.10. Estabelecer o local onde deverá ser realizada a coleta do resíduo do serviço, deixando

essa área desimpedida e de fácil acesso, para que  a equipe da empresa Contratada possa

realizar a coleta com segurança;

4.11. Exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que

venha a causar embaraço ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das

funções que lhe forem atribuídas;

4.12. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, a CONTRATADA deverá:

5.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por

ela assumidas, todas as condições de habilitação  e qualificação exigidas na forma da

legislação;

5.2. Efetuar a entrega dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela

Administração, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da

proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações dos

serviços e outras informações pertinentes ao objeto. Ficando ciente que o não cumprimento do

prazo de entrega/execuçào estabelecido neste Contrato, a Administração aplicará as

penalidades prevista neste Contrato e Legislação pertinente;

5.3. Rcsponsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, de acordo com os

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

5.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,

imediatamente, os serviços com avarias ou defeitos;

5.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da

presente contratação;
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5.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede

a data da entrega, os motivos que impossibilitem  o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação;

5.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas

condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou em legislação

específica;

5.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.9. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

5.10. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo rigorosamente a

legislação fiscal e trabalhista;

5.11. Entregar os serviços em total conformidade com a legislação, dentro do prazo e cumprir

rigorosamente o prazo de entrega estabelecido no Contrato, na forma que a legislação

determina;

5.12. Retirar a nota de empenho quando notificado, (ou documento equivalente) no prazo de

05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de

decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital;

5.13. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação

objeto deste contrato ou a ela relacionada, salvo se houver expressa e prévia autorização da

CONTRATANTE;

5.14. Indicar preposto para reprcsentá-la durante  a execução do contrato;

5.15. A inadimplência da contratada, com referência aos seus encargos sociais, comerciais e

fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá

onerar o objeto desta contratação;

5.16. Fornecer todo o pessoal envolvido nos serviços objeto desta contratação;

5.17. E de responsabilidade da contratada a qualidade, pontualidade, organização, lisura,

legalidade e segurança dos serviços executados;

5.18. Emitir o Certificado de Destinaçao Final dos Resíduos;

5.19. Fornecer todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços;

5.20. Realizar a coleta dos resíduos sólidos em até 03 (três) vezes por semana durante a

vigência do Contrato, atentando para às NBR 10004/2004, NBR 13463/1995 e NBR

13221/2003 da ABNT;
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5.21.

funcionamento, assim como as licenças de terceiros que participarem do processo em geral.

5.22. Cumprir e fazer com que seus funcionários cumpram as Normas de Segurança do

Trabalho previstas na portaria n'’. 3124, de 08/06/1978, do Ministério do Trabalho e NBR n°,

12810;

5.23. Fornecer veículo apropriado e pessoal devidamente treinado para realização das

atividades presentes no objetivo desse contrato, bem como os equipamentos de proteção

individual inerente aos exercícios desse tipo de atividade;

5.24. De acordo com o Código Civil Brasileiro, é de responsabilidade exclusiva da

Contratada, se for diagnosticado culpa, quando da execução dos serviços previstos neste

contrato, seja através de erros, falha e/ou omissões, acidentes, devendo repará-los sem

quaisquer ônus à Contratante ou a terceiros que possam vir a ser prejudicados;

5.25. Também segundo o Código Civil Brasileiro, a Contratada será a responsável pelo

inadimplemento de suas obrigações conforme dispõe os art. 389, 392 e 475, exceto na

ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, nos termos do art. 393 do referido Código;

5.26. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Defensoria Pública do Piauí,

devendo ainda atender prontamente as reclamações;

5.27. Não transferir a outrem, o objeto do Contrato, sem prévia e expressa anuência do

Contratante;

5.28. O contratante poderá autorizar a subcontratação parcial do objeto até o limite máximo

de 50 % (cinquenta por cento), conforme disciplina o art. 72 da Lei n° 8.666/93;

5.29. A CONTRATADA íica obrigada a disponibilizar o(s) número(s) do(s) telefone(s) da

empresa ou do responsável, para atendimento dos chamados da CONTRATANTE, para

solução do problema demandado, em caso de reclamações;

5.30. Comunicar ao Contratante, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas os motivos

que eventualmente impossibilitem a prestação dos serviços no prazo estipulado, nos casos em

que houver impedimento justificado para funcionamento normal de suas atividades, sob a

pena de sofrer as sanções da Lei 8.666/93;

5.31. Vincular-se ao que dispõe a lei n® 3.078, de 11/09/90 (Código de Proteção dc Defesa do

Consumidor);

5.32. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

I. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do DPE/Pl, durante o período
de fornecimento.

Sempre que necessário, a Contratada disponibilizará todas as licenças de

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
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6.1 O pagamento será efetuado à contratada, por meio de depósito bancário em conta a ser

indicada pela contratada, até o 30° (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do produto,

conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato e apresentação de Nota Fiscal,

sendo que a ordem bancária dará quitação ao pagamento, nos termos da Lei, debitado do valor

devido os valores relativos aos tributos e contribuições sociais;

6.2 A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura,

que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato;

6.3 Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas

condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser

impresso e juntado aos autos do processo próprio;

6.4 A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros

ou sua colocação em cobrança bancária;

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES

7.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, na forma do

parágrafo 1° do artigo 28 da Lei 9.069, de 29/06/95, contado o prazo da data da apresentação

proposta, nos termo do § 1° do artigo 3° da Lei 10.192/2001;

7.1.1. No caso de reajuste será utilizado o Índice Geral de Preços (IGP-M).

7.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato;

7.2.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. Auxiliado(a) pela Diretoria Administrativa e pela Coordenação de Infraestrutura e

Transportes desta Defensoria, a fiscalização será exercida por servidor/comissào devidamente

designado(a);

8.2. Os itens adquiridos serão fiscalizados e atestados quanto à conformidade por servidor

indicado pela Administração, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e

condições decorrentes do instrumento de contratação, determinando, quando necessário, a

regularização de falhas observadas, conforme prevê o art. 67 da Lei 8.666/93;

8.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a atestar a Fatura/Nota Fiscal, se, no

ato da apresentação, o objeto não estiver de acordo com a descrição apresentada no Termo de

Referência; \ \
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8.4. A fiscalização anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a

execução do Contrato, determinando o que for necessário, para regularização de falhas,

defeitos e/ou substituição dos bens, no todo ou em parte, se for o caso;

8.5. As ocorrências registradas pela fiscalização serão comunicadas à CONTRATADA, para

imediata correção, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento,

mediante a abertura de processo administrativo, garantido o contraditório a ampla defesa;

8.6. Constituem atividades do Fiscal dc Contrato:

8.6.1. Fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das atividades contratadas;

8.6.2. Emitir relatório final de execução do contrato de sua responsabilidade;

8.6.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas

contratuais;

8.6.4. Controlar a vigência dos contratos;

8.6.5. Acompanhar a execução dos serviços, principalmente quanto à quantidade e qualidade

dos serviços previstos no objeto do contrato administrativo.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. Será admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada, desde que sejam

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na

contratação original;

9.1.1. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;

9.1.2. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da

Administração à continuidade do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Com fundamento no artigo T da Lei n® 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 30% (trinta por cento) sobre o

valor total da contratação, a CONTRATADA que:

10.1.1 Cometer fraude fiscal;

10.1.2 Apresentar documento falso;

10.1.3 Fizer declaração falsa;

10.1.4 Comportar-sc de modo inidôneo;

10.1.5 Não retirar a nota de empenho ou não assinar o contrato, nos prazos estabelecidos;

10.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
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10.1.7 Não mantiver a proposta.

10.2. Para os fíns do item 10.1.4, reputar-se-ao inidôneos atos tais como os descritos nos

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993.

10.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos  I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; e no art.

T da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do

contrato ou de inexecuçao total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA

poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “10.4”,

“10.6”, “10.7” e “10.9” abaixo, com as seguintes penalidades:

10.3.1. Advertência;

10.3.2. 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;

10.3.3. 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

10.3.4. 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. 4° da Lei n° 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

10.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor

total do contrato.

10.5. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando, decorridos 20 (vinte) dias do

término do prazo estabelecido para execução do contrato, nenhuma unidade do objeto for

entregue 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.

10.6. Em caso de retardamento na execução do objeto, fica sujeita a CONTRATADA à

multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não

ultrapassando a 10% (dez por cento).

10.7. No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de obrigação

contratual, 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.
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Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 238/99476-5262

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe<S)defensorÍa.pi.def.br/cpldpe@hotmail.com



rPí-S.;

l

-Ô
' ●●

1'J

DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

10.8. Confígurar-se-á a inexecuçào parcial do objeto quando, decorridos 20 (vinte) dias do

término do prazo estabelecido para execução do contrato, houver entrega do objeto pela

CONTRATADA, mas nao em sua totalidade.

10.9. As multas decorrentes de retardamento na execução do objeto poderão ser aplicadas

juntamente às multas por inexecução parcial ou total do objeto, às multas por descumprimento

de obrigação contratual e às multas por descumprimento das obrigações referentes à garantia

do objeto.

10.10. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

10.10.1. 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.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela10.10.2.

CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

10.11. 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 n“ 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 Constituem motivos para rescisão do contrato:

11.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais;

11.1.2 Atrasos injustificados nos prazos de execução;

11.1.3 Paralisação na execução sem a devida justificativa;

11.1.4 A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo de

recuperação judicial ou extrajudicial;

11.1.5 A dissolução da sociedade;

11.2 A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o último

dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;

11.3 A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do

art. n" 78, da Lei Federal N° 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme dispõe o § 2®, do

art. 79, da referida Lei;

11.4 Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da

importância a ser paga à firma CONTRATADA.

PARAGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA

receberá somente o valor correspondente ao objeto efetivamente entregue, deduzido o valor

de multa contratual prevista na cláusula seguinte.

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone; (86) 3232-0350 ramal 238/99476-5262

CEP: 64.046-020, Teresina-Pl, E-maii cpldpe@defensoria.pi.def.br/cpldpe@hotmail.com



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

12.1. A execução dos serviços, objeto deste contrato, caracteriza-se em face da urgência da

coleta dos resíduos sólidos extradomiciliares, uma vez que a interrupção dos serviços poderá

causar prejuízos às atividades e ações realizadas nas unidades citadas no Anexo I, bem como

comprometer as atividades de interesse público;

12.2. Da celebração do Contrato Administrativo, o qual estará adstrito ao crédito orçamentário

que sustentará a despesa prevista, preservada a ressalva do inciso II do art. 57 da Lei

8.666/93;

12.3. O contrato respectivo terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de assinatura

do contrato, considerando a urgência que o caso requer.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA

13.1 Conforme faculta o art. 56 da Lei n® 8.666/93, não haverá depósito em garantia da

execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

14.1 Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seus Anexos,

apresentada pela CONTRATADA, realizada no Processo Administrativo n° 01703/2019, bem

como na Lei N° 8.666/93 e em suas alterações posteriores e demais alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 A CONTRATANTE até o 5®(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato,

providenciará sua publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), visando garantir a eficácia

do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

16.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de dotação orçamentária

própria da DPE-PI nos seguintes tennos: Natureza: 339039 - Atividade 2290 - Fonte de

Recurso 100.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1 Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da Defensoria Pública

do Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade com o prcceituado na Lei n® 8.666/93, suas

alterações posteriores e demais legislações vigentes.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1 Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí, como competente para dirimir

as questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que

surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Teresina-PI, 12 de Agosto de 2019.

A
asyALDO MARQUES DOS REIS
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

CONTRATANTE

c
HM AMBIENTAL (G PACHECO ROCHA)

MICHAEL ROBERTO BARBOSA MEDEIROS SOARES

CONTRATADA

yjUud
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ANEXO 1

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

OASSIFICAÇÃO
DO RESÍDUO

FORMA DE

ACONDICIONAMENTOEDIFICAÇÃOCOMARCA ENDEREÇO

Ed. Dr. Mário

Theodomiro de

Carvalho, N“ 1317,
Fátima

CASA DE NÚCLEOS

ESPECIALIZADOS
CLASSE II CONTAINER

TERESINA
Rua Jaícós, 1435,
Ilhotas

DPE-SEDE

PROVISÓRIA
CLASSE II CONTAINER

DPE-SEDE DA JOAO AvJoão XXIll, n” 853,

Jóquei
CLASSE II CONTAINER

XXIll

QUANTITATIVO

COLETA

SEMANAL (3X)

COLETA

MENSAL (12X)
EDIFICAÇÃOCOMARCA UNIDADE

CASA DE NÚCLEOS
ESPECIALIZADOS

1  (Um metro

cúbico)
03 12

1 m^ (Um metro

cúbico)
DPE - SEDE PROVISÓRIATERESINA 06 24

DPE-SEDE DA JOÃO 1 m^ (Um metro

cúbico)
12 48

XXIll

o
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EXTRATO PAR.V PLiBLICAÇÂO
Ato Administrativo siesso

^ rOMR.ATO N°034/2019/DPE/PI
Processo Administrativo n” 01703/2019/DPE/PI

Dispensa de Licitação n° 015/2019, Artigo 24, Inciso II e IV, da Lei
8.666/93.
COmUXTANTE: DEFENSORIA PÚBIJCA DO ESTADO DO PlAll
CNPJ:41.263.856/OOOI-37

COM lU 1'ADA: HMAMBIEMAL(G PACI lECO ROCHA)
CNIM: 33.221.237/0002-32

Ob‘■- to: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta
de resíduos sólidos - classe II.
Valor total do contrato: RS 14.700,00 (quatorze mil e setecentos
reais).
Fonte Recursos; Fonte (100), Elemento de Despesa (339039) e
Atividade (2290).
Fundamento Legal: Lei Federal n". 8.666/1993.
Data de Assinatura: 12 (doze) de agosto de 2019.
Vigência: 12/08/2019a31/12/2019.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
IIM AMBIENTAL(G PACHECO ROCHA).
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Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  c Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapely. 138, B.NoivosTeresina-PI oupeiotel. (86)99476-5262.
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PORTARIA GDPG N® 751^^019

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUt, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo art 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual n® 059,

de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente pelas

partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei n“ 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO que a ex^uçâo do contrato deverá ser acompanhada e

fiscalizada por um representante da Administração Pública, por força do artigo 67 da Lei

8.666/93;

RESOLVE:

Art I® DESIGNAR o servidor DARIO BASTOS FORTES DO REGO,

matrícula n’’ 309.846-0, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato

n“ 034/2019/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

PIAUÍ e a empresa HM AMBIENTAI, (G PACHECO ROCHA), CNPJ

33.221.237/0002-32, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos - Classe II, a fim de atender as

necessidades das unidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Art 2^ DESIGNAR o servidor LUCAS TAÜAN CHIQUITO MARTINS,

matrícula n® 333308-6, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contraio e

aditivos acima descritos nos impedimentos legais  e eventuais do titular.

Art. 3** DESIGNAR o Defensor Público, Dr. IVANOVICK FEITOSA DIAS

PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula rf 207.852-0, para acompanhar a execução do

referido contrato, no âmbito das atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 4® Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o

vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

n®

ClENTIFlQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 13 de

agosto de 2019.

En^aldoiVlarqiiiés dos Reis
Defetíior Publico Geral do Estado do Piauí
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Art. 2" Ficam revogadas, nesta data. as demais Portarias de
designação de defensores para as comissões temáticas do CONDEGE.

CIENTIFIQUE-SF^ REGISTRE-SE ECUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em

Teresina-Pl. 07 de agosto dc 2019.

PORTARIAGDPG iV 750/2019
ODEFENSORPÍBUCOGERALDO ESTADO 1X)PIAUÍ

em exercício, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo arl.
13. inciso XX da L.ei Complementar Estadual n° 059, dc 30 de novembn>
de 2005.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Esiado do Piauí

PORTARIAGDPG N“746/2019
CONSl DER.ANDO o constante no Oficio s/n da Comissão

Arquidiocesana de Direitos Humanos da Arquidiocese de Teresina;
RESOLVE:Estabelece o valor do auxílio-alimentação devido

aos servidores da Defensoria Pública do Estado e

dá outras providências.
O DEFENSOR PÚBL!CO-GER.\L, no uso de suas

atribuições legais conferidas pelo art. 13, inciso XX, da Lei
Complementar Estadual n° 059, de 30 de novembro de 2005.

ONSIDERANDO oart. 23-A, capul.úãU^ n° 6.838. de 13
de junho de 2016, incluido pela Lei n''7.167, de 28 de dezembro de
2018, que estabelece que "são devidos aos servidores da Defensoria
Pública do Estado, cumulativamente com os subsídios, o auxílio-
alimentação, na proporção dos dias úteis efetivamente trabalhados,
pago mensalmente, Juntamente com o subsidio".

C:ON,Sll)ERANI)Oo§ T do art. 23-A da Lei n° 6.838, dc 13
dc junho de 2016, incluído pela Lei n“ 7.167, de 28 de dezembro de
2018. que estabelece qiic "o valor do auxílio-alimentação e as
condições para a sua conces.são serão estabelecidos por ato do
Defensor Público-Geral ”,

RESOLVE:

Art. r. O valor do auxílio-alimcntaçüo devido aos servidores
da Defensoria Pública do Estado do Piauí c fixado cm R$ 488.00
(quatrocentos e oitenta e oito reais), que será pago mensalmente,
juntamente com o salário, na proporção dos dias úteis efetivamente
trabalhados.

Art. 1°. INSTITIIIR COMISSÃO para construção dc ações
planejadas com o íim de atender as demandas referentes ao Projeto
Lagoas do Norte, com a seguinte composição:

1 - PRESIDENTE: Dr.Alessandro Andrade Spindola;
11 - MEMBROS: Dra. Patrícia Ferreira Monte Feitosa.

Dr. Igo Castelo Branco de Sampaio, Dra. Karla Araújo de Andrade
Leite, Dra. Sheila de Andrade Ferreira, Dr. Marcelo Moita Pierot e Dr.

Gerson Henrique Silva Sousa
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua

publicação.
CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE ECUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em

Teresina-Pl, 12 de agosto de 2019.
ERISVALDO MARQUES DOS REIS

Defensor Público Geral do Estado do Piauí
PORTARIAGDPG N°751/2019

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei
Complementar Estadual n“ 059, de 30 de novembro de
2005.

Art. 2°. O auxílio-alimentação não será:
1 - incorporado ao salário, aos proventos ou à pensão;
11 “ configurado como rendimento tributável, nem

sofrerá incidência de contribuição prcvidcnciária;
11! - caracterizado como salário-utilidadc ou prestação4-

CONSIDERANDO que os contratos devem sercxccvitados
fielmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da
Lei n” 8.666, de 21 dejunho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública, por força do artigo 67 da Lei n" 8.666/93; RESOLVE:

Art 1“ DESIGNARo servidor DARIO BAS lOS FORl ES

DO REGO, matriculan°309.846-0. paraacompanliare fiscalizar, como
titular, a execução do Contrato n” 034/2019/DPE/PI, celebrado entre

aDEFENSORlAPÚBLICADO ESTADO DO PIAUÍ eacmpresalIM
AMBIENTAL(G PACHECO ROCHA), CNPJ n" 33.221.237/0002-32,
que tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos-Classe II. a fim
de atender as necessidades das unidades da Defensoria Pública do
Estado do Piauí.

súlarial in natura:
IV - pago cumulalivamente com diária.s.

Arl. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1° de agosto de
2019.

CIEN'nF10UE-SE,REGlSTRE-SEECUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL em

Teresina. 09 de agosto de 2019.
Erisvaldo Marques dos Reis

Defensor Público-Geral do Estado do Piauí
PORTARIA G DPG N" 749/2019

O DEFENSOR PÚBLICO GERU.IX) ESTADO DO PL\L1,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13. inciso XX
da l.ei Complementar Estadual n‘* 059. dc 30 dc novembro de 2005.

CONSIDERVNDO o teor da PORTARIAN°
102/201^GP: RESOLVE:

DESIGNAR, com efeitos retroativos a 05
de agosto dc 2019, a servidora comissionada da
Defensoria Pública do Estado do Piaui. Assessora
Técnica II, LARISSE Di: CARVALHOALC.VNFARA,
para substituir a servidora comissionada CAMILA
DAMASCENO CAVALCANTE CASTELO
BRANCO, junto à Coordenação de Controle Interno
da Defensoria Pública do Estado do i^iauí, pelo pieríodo
de 05 a 18 de ago.slo dc 2019, em razão de licença
médica desta.

ClENTIFlQUE-SE, REGISTRE-SE ECUMPIU\-SE.
GABINETE DA DEFETISORIA PÚBLICA GERAL em

Jeresina-PI. 12 de agosto de 2019.
ERISVALDO MARQUES DOS REIS

Defensor Público Geral do Estado do Piaui

Art T DESIGNARo servidor LUCAS TAUAN CHIQUITO
MARTINS, matrícuJan"333308-6, para acompanhar e fiscalizar, como
suplente, a execução do contrato e aditivos acima descritos nos
impedimentos legais e eventuais do titular.

Art 3° DESIGNARo Defensor Público, Dr. IVANOVIC.K
FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula n”
207.852-0, para acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito
das atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data dc sua
publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e dc sua
garantia, quando houver.

CIENTIFIQUE-SE, REGISFRE-SE E CUMPRA-SE,
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em

Teresina-PI, 13 de agosto de 2019.
Erisvaldo Marques dos Reis

Defensor Público Geral do Estado do Piauí
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1 l-RMO ADITIVO N° Q04/2019/DPE/PI

Processo Administrativo n" 02897/2019/DPl*'/PI
Contrato n“ 047/2018/DPE/PI
CONTRATANTE: DEFENSORI A PCBLICA 1)0 ESTADO 1)0
PlAlí
CNP.I; 41.263,856/0001-37
CON PRATADA: PEREECT CONSULTORIA ESERVIÇOS LTDA
CNP.I: 04.074.584/0001-09

Objeto: Inclusão do elemento de despesa 339093, referente ao
ressarcimento à empresa terceirizada do pagamento de diárias dos
colaboradores terceirizados, na cláusula quinta (fonte de recursos)

,  do contrato 047/2018, a forma deste ressarcimento c o acréscimo
de 23,08% (vinte e três vírgula zero oito por cento) do aditivo
contratual, com aumento de 03 (três) postos de serviços de auxiliar
administrativo de nível superior, perfazendo 16 (dezesseis) postos.
Valor mensal: RS 99.488.00 (noventa e nove mil e quatrocentos e
oitenta e oito reais).
Fonte Recursos: Fonte de Recurso (100), Elemento de Despesa

(339037)(339093-diárias)e Atividade (2290).
Fundamento Legal: Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/02.
Data de Assinatura: 18 (dezoito) de dezembro de 2019.
Viaência: a partir do dia 01 (primeiro) de janeiro de 2020.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
PERFECTCONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

TFRMO ADITIVO N°(>06/2ni9/DPE/PI

Rcf. Contrato n“ 077/2017/DPE/Pl
Processo .Administrativo n“ 03273/2019/DPE/PI
COM RVfANl E: DEFENSORlAPUBLlCADOliSTADODO PIAUÍ
CNPJ:41.263.856/0001-37
CONTRATADA: 1P2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MULTIMIDIAEIRELLI-EPP

CNPJ: 17.493.657/0001-30 .
Objeto: Renovação do Contrato n“ 077/2017, pelo período de 06
(seis) meses.
Valor total do contrato: RS 251.523,18 (duzentos  e cinquenta e um

mil quinhentos c vinte c três reais c dezoito centavos).
Fonte Recu rsos: Fonte de Reciinso (100) e Elemento de Despesa -
339039 e 339040 -atividade 2290.

Fundamento Legal: Lei Federal n". 8.666/1993 e 10.520/2002.
Data de Assinatura: 18 (dezoito) de dezembro de 2019.

Vigência: 06/01/2020até 05/()7/2020. , ̂
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
IP2TELSERVlÇOSDECOMUNICAÇ.AOMULriMII)IAEIRELLI-

OeFliNSORIA PUnUCA

EX IRA ro PARA PLBLICAÇÂO
AtoAdministrativo

●iermo Aditivo N° QQ5/2Q19/DPE/PI
Processo Administrativo n° 03339/2019/DPE/PI
Referente ao Contrato n" 002/2017/DPE/PI
CON'nUT.ANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ES FADO DO PIAU!
CNPJ:4i.263,856/000l-37
CONTRVrADA: TOPAR CONDICIONADO LfDA
CNPJ:07.111.745/0001-77
Objeto: Renovação pelo periodo dc 12 (doze) meses do Contrato n"
002/2017.
Valor total do contrato: RS 390.850,00 (trezentos  e noventa mil
oitocentos e cinquenta reais).
Fonte Recursos: Fonte de Recurso (100), Elemento de Despesa-

(339039 e 339030). Atividade (2290).
Fundamento Legal: Lei Federa! n°. 8.666/1993 e 10.520/2002.
Data de Assinatura: 17 (dezessete) de dezembro de 2019.
Vigência: 01/01/2020 até 31/12/201Í).
Signatários: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO 1)0 PIAUÍ E
TOPAR CONDICIONADO LTDA.

Maiores informações: Coordenadoriadas Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do E.stado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety, 138. B. Noivos Teresina-PI ou pelo icl. (86)99476-5262.

TFRMO DE RETIFICACÃQ

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano dc dois mil e
dezenove, na sala da Coordenação de Licitação e Contratos desta
Defensoria Pública do Estado do Piauí. RETIFICO, em pane, o
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO do Contrato n" 034/2019/DPE/Pl,
constante no Diário Oficial do Estado n° 152, página 32. de 13 de
agosto de 2019. no que se refere a Vigência do Contrato, logo. ONDE
SE LÊ: Vigência: 12/08/2019 .a 31/12/2019, LEI.A-SE: Vigência:
12/08/2019 a 12/01/2020.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
HMAMB1ENTAL(G PACHECO ROCHA).

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety. 138. B. Noivos Teresina-PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.
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EXTRAIO PAR\ PIBLIC.AÇÃO
AtoAdministrativo

TFRMO ADITIVO N'’004/2019/1)PE/PI
Processo Administrativo n° 02896/2019/DPE/PI
Contrato n"004/2018/DPE/PI , ^
CONTRATANTE: DEFENSORI A PUBLIC A DO ESTADO DO
PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/0001-37 ^ .
CON rRAIAD.A: PERFECrCONSLtLTORlAE SERVIÇOS LI D.A
CNPJ: 04.074.584/0001-09 ^ ^
Objeto: Inclusão do elemento de despesa 339093, referente ao
ressarcimento à empresa terceirizada do pagamento dc diárias dos
colaboradores terceirizados, na cláusula quinta (fonte de recursos)
do contrato 004/2018 c a forma deste ressarcimento.
Fonte Recursos: Fonte de Recurso (100). Elemento de Despesa
(339037X339093 -diárias) e Atividade (2290).
Fundamento Legal: Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/02.
Data de Assinatura; 18(dezoit9)dedezembrode2019.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ L
PERFECT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

EPP

TFRMO ADITIVO N" 002/2019/DPE/PI
Processo Administrativo n"01821/2019/DPE/PI
Contrato n“071/20l8/DPE/PI.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO
PIAUÍ.
CNPJ;41.263.856/0001-37
CONTRATADA: SAGA ENGENMARIALTDA-ME
CNPJ: 18.882.626/0001-34 _
Objeto; ACRÉSCIMO DE I7.93%(DEZESSETEEN0VENTAETRES
POR CENTO) AO VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 071/2018.
PERFAZENDO UM AUMENTO DE R$ 674.684,64 (SEiSCEN FOS E
SETENTA E QUATRO MILSEISCENTOS E OITENTA E QUATRO
REAIS E SESSEN-fA E QUATRO CENTAVOS).
Valor Total do Contrato: RS 674.684,64 (seiscentos c setenta e
quatro mil seiscentos c oitenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos). , ^
Fonte Recursos: Fonte de Recurso (100). Elemento de Despesa
(44905!)eProjelo(1210).
Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/1993.
Data de Assinatura; 17 (dezessete) de dezembro de 2019.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
SAGAENGENIIARIALTDA-ME.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety, 138. B. Noivos Teresina-PI ou pelo tel. (86)99476-5262.
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