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DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N« 060/2018/DPE/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 01044/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2018, ART.24, II, DA LEI n" 8.666/1993

CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CURSO DE
EDIÇÃO DE VIDEOS, PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS
INSTITUCIONAIS

NECESSIDADES DA DPE/PI, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO PIAUÍ E A EMPRESA SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL
TERMOS DA LEI N” 8.666/93, ART. 24, II.

PARA ATENDER AS

SENAC NOS

CONTA BANCARIA;
BANCO BRAS1L:001
AGENCIA N°; 3219-0
C/CORRENTE N°: 25.109-7

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 sua Defensora Pública Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES,

brasileira, casada, inscrita no RG n° 1101403 SSP-PI, CPF rf 470.488.323-04, com endereço
profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, nesta Capital, a seguir denominada
simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n® 03.778.391/0002-49, estabelecida na Av. Campos Sales. 1111. Centro. CEP: 64.000.300,
Teresina (PI), tel (86) 3228-9500, email: Jackson@pi.senac.br, doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por sua sócia administradora,  FRANCISCO VALDECI DE
SOUSA CAVALCANTE, inscrito no CPF sob o n° 048.380.683-87, portador da Carteira de
Identidade N® 133.524 SSP-PI, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum
acordo firmar o presente Contrato paia contratação de empresa para CURSO DE EDIÇÃO DE
VIDEOS, PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA DPE/PI, considerando o resultado do processo administrativo
01044/2018/DPE/Pl. de acordo com as Leis n° 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações

posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto para CURSO DE EDIÇÃO DE VIDEOS. PARA

PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

DPE/PI, conforme especificações constantes neste contrato e processo administrativo.

ESPECIFICAÇÃOITEM QUANTIDA VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DE

Curso de Edição de vídeos 50

horas, 08:12h, aos sábados.

R$ 290,0001 01 RS 290,00

R$ 290.00 (duzentos e noventa reais)VALOR TOTAL DO CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

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

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

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto deste contrato será executado pela CONTRATADA, sob o regime de execução

indireta conforme indicado em Ordem de Fomecimento/Nota de Empenho expedida pela Defensoria

Pública do Estado do Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da

Proposta.

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá pelo objeto fornecido a importância R$ 290,00 (duzentos e

noventa reais), que será paga no prazo de lei, de acordo com a efetiva entrega.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá apresentar prova de

regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social e FGTS.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARAGRAFO UNICO - Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II, do art. 65

da Lei Federal n° 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio
econômico financeiro do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da Fonte

de Recurso 100 e elemento de despesa 339039.

CLAUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO:

Os objetos terão a fonna de execução indireta, no regime de empreitada por preço global

do tipo menor preço;
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

a) A entrega deverá ser efetivada imediatamente a contar da entrega à CONTRATADA,

da requisição, que só poderá ser emitida após a emissão da Ordem de Serviço e da Nota de Empenho,

b) O preço proposto inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e

sociais com a mão de obra e equipamentos necessários à perfeita execução do contrato,

c) Configurando-se atraso na EXECUÇÀO, excluídas as razões de força maior, com

relação aos prazos fixados em pedido ou CONTRATO, será aplicada multa de 2% (dois por cento), ao

dia, sobre o valor do contrato não ultrapassando  a 20% (vinte por cento),

d) Após a requisição e não houver a EXECUÇÀO do objeto, além de rescindir o contrato,

a DPE/PI aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea

do subitem do instrumento convocatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2018 a contar da sua data de

assinatura.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

A Defensoria Pública do Estado do Piauí se reserva no direito de aumentar ou reduzir a o

objeto do contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, previstos no parágrafo

I®, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à licitante, direito a qualquer

indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) - Compete à CONTRATANTE:

1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

2 - efetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a execução do objeto;

3 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre  o objeto do presente contrato,

b) - Compete à CONTRATADA:

I - executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que o fornecimento seja efetuado

nos termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessárias ao

cumprimento do pactuado;

2 - prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela

CONTRATANTE;

3.- cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras e fiscais decorrentes

da execução do presente contrato e quaisquer outras relativas ao objeto.

4 - manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação obtidas no processo administrativo;

5. - Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia anuência da

CONTRATANTE;

6. - Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação;
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

7. - Acatar e atender as reclamações quanto às especificações, validade e quantidade do

objeto, 0 que não atenda às especificações do Contrato e cumprimento dos prazos, previamente

estabelecidos;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:

a.l. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

a.2. Atrasos injustificados nos prazos de execução;

a.3. Paralisação na execução sem a devida justificativa;

a.4. A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo de

recuperação judicial ou extrajudicial;

a.5. A dissolução da sociedade;

b) - 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;

c) - A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos Xll a XVll,

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

79. da referida Lei;

d) - Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da

importância a ser paga à finna CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO -■ No caso de rescisão do presente contrato, a CONTIG\TADA
receberá somente o valor correspondente ao objeto efetivamente entregue, deduzido o valor de multa
contratual prevista na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à
multa de mora de 2,0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por
cento).

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá a
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades,
sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93;

b.l. Advertência;
b.2. Muita equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução

total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;
c) - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de
Fornecedores da DPE/PI;

e)- Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUl

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

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

apresentada pela CONTRATADA e em pesquisa de mercado realizada no Processo Administrativo n®

01312/2018, bem como na Lei N® 8.666/93 e em suas alterações posteriores e demais alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

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 QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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

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

alterações posteriores e demais legislação vigente.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

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, 04 de junho de 2018.

A

DRA. FRANCISCA HILDETHT.EAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA GERAL
CONTRATANTE

FRANCISCCWaLDECI de SOUSA CAVALCANTE

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CONTRATADA
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Diário Oficial

Tcresina(P]), Terça-feira, 12 de junho de 2018 ● N" 108 29
COVT.RNO r>0 ESTADO DO PIAl i
SECRETARIA DE SEOntANCA 1'llKt U'A
GABINETE DO SECRETÁRIO OE SECCUAiNCA

AVISO n ni;AIVfENTO nir RFCT IRSft

PROCEDIiyíKNTO; PREGÃO ELETRÔNICO N“004/SSP-PI/2018 via
sislema ●●licitaçòcs-c" do Banco do Brasil ’
PROCESSO: N°. .■\A.002.1.013130/17-04
RECORRENTE: NUTRIBRASILLI DA-ME
OBJETO DO RECURSO: Recurso inlerposlo contra a decisão do

ASSIS & CIA I TDA°“ 01 e 02 a empresa LHL DE
DECISÃO: TORNO PÚBLICO A DECISÃO OF iiitr^AD
IMPROCEDENTE O RECURSO INTE^OSTO PeIa RFCORRfSÍp
MANTENDO-SE. PORTANTO. A DECISÃO DO
MANIFESTADA EM 21/05/18 QUE DECLAROU VENCEDoSfnos

DA IA DA DECISÃO: 08/06/2018.

referentes às atividades jurídicas e administrativas desta Defensoria Pública do

atendendoa sua tiamitaçàoe [ígislapo pertinente, HOMOLOGO a presente Lidtaçào.

Estado do Piauí,

LOTE 01-Máquina Encadernadora

EMPRESA; COMERCIAL USUAL EIRELI-EPP,CNP)NS14.0S0.07S/0001-91
ENDEREÇO: RUA PLÁCIDO DECASTRO,N9S66,S0B.02-GUABIR0TUBA.CURiT!BA-PR. CEP 81310-

030
REPRESENTANTE: jOÀO VICTOR NAWRRETE DE ALMEIDA

TEi£F0NE:(41)3388-343Q/33fiR-.34^l
Espedfi cações Qnt Valor Unit

Item
ário VaíorTotal

Máouina encadernadora

- Capacidade de furação: mínimo de 20 folhas,
no minimoSO furos;

●Nomínimo03 posições;

- Lixeira traseira om capaddade de nomínimo03
litros;

■ Pintura eletrostatia com maior resistência contia
riscos.

-Alavanadeadwiamentoexcênirico

com

Ccl. Rubens da Silva Pereira
Secretário de Segurança Pública do Piauí

Of. 0.56
01

R$434,82OS Rí 2.174,10

Marca:lassane Modelo:Eqiiram3lic2Qfolhas

- Total: RS2.174.KI ídois mil cento esetentae quatro reais edez centavos!

Teresina/PI,lldejunhode2018

pcninoM ̂ fucA
oô M r^õooó

EXI RyVro PARA PI IBLIC AÍ ÃO
■●\tO.-Vdministrativn

Contrato N° 060/2018/nPF/Pí
ProccssoAdministrativfl n“ 01044/2018/DPE/Pl

I7/20I8/CLC/DPF7PI '
ESTADO DOPUUÍ.

C.NPJ: 03.778.391/0002-49

slr\m;oj\acionaldeaprendiz.a(:emcoiviercial-senac

DE APRENDIZAGEM

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes

Defensora PúMiaCera!

Of. 122

<1 OnVER.NO 1)0 F.ST.VDO DO l'LUl
I* ÍKC RtTARlA DE ESTADO DE DEEESAC IVIL -SEDEC

RETlFlCAaO DE 1-1IBLICACÀO DEAVISO DE LIC 11AC.\0

tomada de preços N® 009/2018
PROCESSO N* 1.426/2017

tio Diário Oficial do Estado do Piauí N" 105. de 07 dc iunlu)
AVISO DE LICnACÃor»\ Tn\i tn í

DE PREÇOS N° 009/26 ts «Fnr/-^i ● J-L» 1L\ I OiMADA
2017-SEDEC/PI. reS* : “ N" I «6/

l.>8. B. Noivos lercsina-PI oupciotel.(86)99476-5262.^ ^
Onde se Lê;

2ÃS -Jejunho dc
Of 121

PROCESSOADMINISTRATIVO N?: 00244/2018-DPE-Pi

UCITAÇA0NS:714B!S [BANCO DO BRASIL]

PREíãO ELETRÔNICO N5008/2018/DP£/PI

Lê se:

2m. P»- “ia 12 de julho de

Eonde se Lê:

●'«'íÇO regime dc empreitada7TRM0 DE HOMOLOGAÇÃO

Conheddo 0 resuHado do julgameiilo e classificação do pmeedimento lidtatório

Eletrônico n= 008/2018 que tem como objeto a aquisição de máquina encadernadora

Termo de Referência (anexo I do Edital), em fece do aumento de processos e documentos

especificada
no

Icrcsina - PI. 07 dc .lunho dc 2018.

GENIVALDO pio MENDES \TElR/\
omissão Permanente de Licitação da SEDEC/Pl

Presidente da C
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