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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N" 70/20I8/I)PE/Pl

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 01733/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2018, Lei N". 8.666/93.

CONTRATO DE SEÍÍLRO DE ACIDENTES

PESSOAIS COLETIVOS DOS ESTAGLÁlílOS,

QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, E

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO

BRASIL, NOS TERMOS DA LEI U.788/08.

CONTA BANCARIA;

BANCO DO BRASIL:

AGÊNCIA N": 1912-7

CONTA N“: 405.701-5

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUL inscrita no ( KRI sob o n"

4!.263.856/0001-37. com .scdc na Rua Nogueira Tapct\. 138. Bairro dos Noivos. Toresina-PI.

através de sua Defensora Pública Geral.

EVANGELISTA .NUNES, brasileira, casada, inscrita no R(i n

470.488.323-04. com endereço profissional na Rua Nogueira Tapel>. 138. Bairro dos Noivos.
Teresina-Pl. denominada CONTRATANTE e de outro lado. a seguradora COMPANHIA DE

SEGUROS ALIANÇA DO BR.ASIL, pessoa jurídica, inscrita no CNP.I 28.196.889/0001-43.

com sede na Avenida das Nações Unidas. 14.261.29" andar. AL.A A. Vila (íertrudes. Sào Paulo

- SP. Cl/i* 047.94-000. representada neste ato por SÉRGIO DIAS PEST.ANA. brasileiro,

casado. RG n" 12.988.587-3 SSP-SP. CPF n" 029.276.108-27 e o SÉRGIO LUIZ CHINCHIO

FREITAS, brasileiro. RG n" 14513070 SSP SP. CPF iCOl 1.882.438-45. doravante denominado

CONTRATADA, resolvem de comum acordo fn-mar o presente CONTRATO DE SEÍiURO

DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS DOS ESTAGIÁRIOS. com emlxisamento no

processo acima referido, por Dispensa de Licitação 020/2018. com fundamento no art. 24. inc. II.

da l.ei n" 8.666. de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, e na Lei 8.245'9|. mediante cláusulas

e condições que se seguem:

DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL

1.101.413 SSP-PI. CPF iC

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto a contratação de SEGURO DE ACIDEN’

Detensoria l^úljlira do Estado do Piauí. Coordenadoria das Liciiacões c Ctjniraios

Rua Nogueira TapiMy 1.38, Bairro dos Noivos, Eone: (86) 3233-7407/90476-5262.
CEP: 64.046-020, Teresina-PI. E-mail i 'ii. . -U● '  ■ - ● ,
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PiAUl

PESSOAIS COLETIVOS DOS ESTAGIÁRIOS, pelo período de 12 (do/e) meses.

Valor

Total

Valor

MensalQuantidadeEspecificações
Item

Seguro de acidentes pessoais e coletivos dos
cobertura Morte acidentalestaiiianos.

{100%). invalidez permanente total ou

parcial por acidente (100%). com estima do

prêmio no valor de K$ 10.000.00.

01 1 .3.24.28300

VALOR TOTAL RS 1.334,28 (mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos)

CLÁUSULA SEÍÍUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CON I RATO

2.1. Süo parles integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcriçào.

a proposta da CON TRATADA e os demais orçamentos reíerentes ao objeto, bem como as

especilleações reíerentes ao mesmo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO:

3.1. O presente contrato possui valor de RS 1.334.28 (um mil trezentos e trinta e quatro reais

e vinte e oito centavos) as despesas decorrentes desta licilaçào corrcrào por conta de doiaçào

orçamentária própria da DPE-Pl.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. As despesas decorrentes desta licilaçào correrão por conta de doiaçào orçamentária própria

da [)PR-PI nos seguintes termos: Natureza 339039  - Fonte de Recurso 100.

5. CLAUSULA QUINTA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Fiscalizar a e.Necuçao do objeto, nos lermos do disposto no aiiigo 67 da 1 ei n° 8.666'93.

através do llscal do contrato a ser designado pela Defensora Pública Geral.

5.2. Promover o acompanhamento e a ílscalizaçào dos serviços, sob o aspecto quanlilali\o e

qualitativo, anotando em registro próprio as talhas detectadas:

5.3.

cspeciticações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer

Fiscalização sobre a açào da contratada:

5.4. Aluar da torma mais ampla e completa na execução do scr\ iço. acompanhamento este que

não eximirá a eonlraiada das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem causados à

Solicitar, quando Julgar conveniente, informações relativas à cxecuçãi^ do serviço e às

responsabilidade da

V

Defensoria Pública do Fi/Slado do Piauí. Coordenadoria das Licitacões c Coniiatos

iRua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivo^^EQnc: (8ò) 3233-7407/9047b-vS2()2.
í  CiCI’: 64.046-020, Teresina-PI. E-náail pii



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

conlratiinle ou a terceiros;

5.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto dentio das

normas do contrato;

Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o5.6.

cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do objeto,

podendo sustar ou recusar o recebimento, caso iicào esteja de acordo com as especiíicações e

condições estabelecidas neste Termo de Referência:

efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo

estabelecidas neste Termo de Referencia, após conferência e o atesto pelo llscal do contraio:

5.7.

No curso da execução do objeto do contraio, e quando de sua Unali/ação. caberá à5.8.

contratante, dirctamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das

especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada.

A FISCAI.I/AÇÀO comunicará à contratada, por escrito, as dellciêneias por\entura

veriUcadas na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

5.9.

6. CLAUSULA SEX I A DAS OBUIGAÇOES DA CONTRATADA
6.1.

contribuições previdenciárias. impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas e referentes

ao pleno fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações decorrentes da

execução do objeto da contratação:

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes.

6.2. Responsabilizar-se pela realização do serviço conforme Termo de Referência, respondendo

civil e criminalmentc por todos os danos, perdas  e prejuízos que. por dolo ou culpa sua. de seus

empregados, preposlos. ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a. direta ou

indirelamcnte. causar ou provocar à contratante:

6.3. Não transferir total ou parcialmcnle o contrato a terceiros.

6.4. Abster-se. qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do contraio, sem prévia autorização da contratante:

6.5. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do

contrato c também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver
conhecimento:

Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos e/ou de

\
Defensoria Pública do bastado do Piauí. Coordenadoria das Liciiacõos c Conlratos
Rua Nogueira Tapetv 138, Bairro dos Noívo.s, Kone: (86) 3233-7407/99476-526Z,

CIvP: 64.046-020, Tcresina-PI, P>m;
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

força maior, impeditivos da exccuçào do objeto:

Executar tlelmenlc o contrato e este fermo de Referência, cm conformidade com as6.8.

cláusulas acordadas e normas estabelecidas na L.ei iV’ K.666/93 e suas alterações, de lorma a nao

interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

7. CLÁUSULA SÉTIMA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado à contratada, por meio de depósito bancário em conta a ser

pelo contratado, até o 30" (trigésimo) dia após o recebimento detinitivo doindicada

produto, conforme atesto da execução do objeto pelo Hscal 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.

7.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota FiscaFFatura.

que será devidamente atestada pelo Hscal do contrato.

7.3. Será verillcada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas

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

impresso e Juntando aos autos do proces.so próprio:

7.4. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou

sua colocação cm cobrança bancária.

8. CLAUSULA OITAVA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.

Referencia, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora

penalidades previstas na legislação pertinente:

Pela mora na execução, a incxecução total ou parcial do objeto definido neste 1'ermo de

8.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as

cspcciílcações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas as

condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

9.1. Este instrumento, observadas as devidas justillcalivas. somente poderá ser alterado

unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos lermos do Artigo 6.S. da Lei n°
8.666/93. incisos I e 11. Eei if’ 8.666/93:

9.2. A Contratada ilea obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na

a do parágrafo I" do Artigo 65 da Lei n” 8.666/93. preservados que ficam as composições

ou

Delensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitacòcs c Contratos
Rua Nogueira Tapety K38. nairro dos Noivos. Fone: (86) 3233-7407/9947(?-5262,

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PlAUi

consensuais.

9.3. A qualquer lempo. as parles, de comum acordo, poderão celebrar 'lermos Aditivos ao

presente Contrato, objetivando resolver, na esiera administrativa, os casos omissos ou queslòes

suscitadas durante a vigência do mesmo, na lorma da l,ei n

Lei n" 8.883/94.

CLÁUSULA DÚCIMA - DA INEXFXUÇÂO E RESCISÃO CONTRATUAL

lO. I A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as

consequências contratuais e as previstas em lei.

10.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemenle de noiiílcação ou

interpelação judicial:

10.2.1 O descLimprimento 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.

8.666/93 e alterações previstas na

10.2.2 A SLibcontrataçào 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:

10.2.3 Ü comeiimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado:

10.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada:

10.2.5 A dissolução da sociedade:

10.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modiílcação da finalidade ou da estrutura da

empresa que. a juizo da DId-LNSORlA. prejudique o objeto contratado:

10.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar

e nscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores:

10.2.8 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a compro\ar a impossibilidade
da conclusão do fornecimento:

10.2.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justillcadas

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa

DEFENSORIA e exaradas no Processo Administrativo  a que se reíere o contrato:

a que está subiaxlinada

e

a

>-rd^>^I0 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior
^\STO X . regularmente compro\ada. impedilila

Dcl('nsoria Pública do Kstado do Piaui. Coordenadoria das Liciiacòcs e Conirnlos
Rua Nogueira Tapeiy 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.

CKP: 64.046-020, Tercsina-PI. B-mail
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

do fornccimenio:

10.2.1 1 O conhccimenio poslorior de qualquer fato ou de ciixunstàneia super\ cnicnle que

idoneidade ou a capacidade técnica ou

contratual, se o contrato Já tiver sido

Unanceira da empresadesabone ou que afete a

participante implicará necessariamente na rescisão
assinado.

10.3 Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de inlcrposigào judicial para a sua

execução, asscgurando-sc o contraditório e a ampla dcícsa:

10.3.1 A supressão, por parle da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando

modincação do valor inicial do contraio além do limite permitido no ̂  Io do ari. 6.3 desta l.ei:

10.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da .Administração, por pra/(^ superior a

120 (cento e vinte) dias. salvo cm caso de calamidade pública. gra\e perturbação da ordem

interna ou guerra, ou ainda por repelidas suspensões que tolali/em o mesmo pra/.o.

indcpcndentemenlc do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

contratiialmenic imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras pre\isias. assegurado ao

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações

assumidas até que seja normalizada a situação:

10.4 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as ali\ idades da contratada

relativas à entrega do objeto.

10.5 Os casos dc rescisão contratual serão formalmcntc motivados nos autos do processo,

assegurados o contraditório e a ampla defesa:

10.6 No caso de rescisão provocada por inadimplcmenio da CONTKAfADA. a

CONTRA fANTH poderá reler, cautclarmente. os créditos decorrentes do contrato até o valor

dos prejuízos calculados, já calculados ou estimados.

CLAUSULA DKCIMA PRIMEIRA - INICIO DA VKiENCIA 1)0 SEGURO

i  1 .1 O início a partir dc 18/07/2018 e término 17/07/2019.

CLAliSUEA DECTMA SEGUNDA - DA VERACIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:

12.1. Venho informar que os orçamentos que in.struem o proces.so Administrativo são

verdadeiros c foram por mim solicitados.

: LAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

13.1. O prazo dc vigência do instrumento Contratual será dc 12 (doze) meses a partir de

18/07/2018 a 17/07/2010. podendo ser prorrogado por igual período.

7
Dclcnsoria Pública <io Pslado do Piauí. Coordenadoria das Licilacões c Contratos

Rua Nogueira Tapely 138, Bairro dos Noivos, Fone; (86) 3233-7407/99476-526Z.
CEP: 64.046-020. Teresina-PI. E-mail , >
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PlAUl

CLÁUSULA DFXTMA QUARTA- COMUNICAÇÕES ENTRE AS PAR  l ES

14.1. As conuinicaçòcs enlre os pacUianles. em qualquer lase do Conirato. só produ/.irào eleitos

Icíiais se íbrem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que

compro\e a sua eletivaçào. Nào serào consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1. Aos casos omissos o as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666 93 e

alterações previstas na Lei n‘\ 8.883/94.

15.2. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI. para dirimir quai.squer

dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

L. 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 parles contratantes e

duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes

contratantes a cumprir o presente Contraio em todas as suas cláusula.

Teresina/PI. 16 de Julho de 2018.

FR.ANCISCA HILDE LEAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORA PÚBilCA DO ESTADO DO PlAd

CONfRATANTI/ ” - J

r\

iC...

DE SEGUROS ALIANÇA
Tórnico de

CONTRATADA J

HIA

L  uu ■ -eiica>
òéliji .. ●
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,  -u\
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das ücíiacõcs c Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Hairro dos Noivos, Fone; (86) 3233-74Ü7/99476-.Õ262.
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DEFENSORIA PÚBtfCA
OO 11.TAIX> LX3 PIAUl

PORTARIA GDPG N® 424/2018

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ. no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo art. !3. 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 nonnas da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada

por um representante da Admini.stração Pública especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei
n*’ 8.666/93;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual rf 14.483, de 26 de maio de 201 1,

institui, em seu anexo III. o Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização,
RESOLVE:

Art. r. Designar o servidor GUSTAVO HENRIQUE MARQUES AVELINO,

matrícula n° 309.840-X e CPF n® 374.722.833-04, para acompanhar e fiscalizar, como titular

e.xecução do Contrato n'’ 070/2018/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO PIAUÍ e a empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, CNPJ

n*’ 28.196.889/0001-43. que tem por objeto a contratação de seguro de acidentes pessoais e coletivos

dos estagiários da DPE/PI, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do dia 18/07/2018, podendo ser

prorrogado por igual período.

, a

Art. 2*. Designar a senudora ANA MÁRCIA DA COSTA SANTOS, matrícula n°

289928-X e CPF n” 663.937.953-87. para acompanhar  e fiscalizar, como suplente, a execução do

contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3". Designar o Defensor Público, Dr. IVANOVICK 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 Ponaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o

vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

CIENTIFIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-Pl. 16 de julho de
2018.

Frandsca Hh eal Evangelista Nunes
Defemora Públiéa-Geral do Estado do Piaui

Rua Jaicós n° 1435 - Bairro: Ilhotas CEP: 64.014-060 - Teresina - PI
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br ( www.defensoria.pi.def.br ] (86) 3233-3177
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■v GOVEHNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DASAÚDE ● SESAPI
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÂO PACHECO CAVALCANTE

ERR.\TADEAVISODE LICITAÇÂON'’004/2018 RE.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Hospital Regional Dr,
João Pacheco Cavalcante, avisa aos interessados que na pubneação do
Aviso de Licitação-Pregão Presencial n° 004/2018 RE.

ONDE SE LÊ: 09/07/2018

O Hospital Regional Tiberio Nunes vem ratificaras publicações
abaixo;
Processo n'’ 381/2018 - Dispensa de licitação 368/2018
Empresa: RRS EVENTOS Objeto: TRAN.NUTR. PARENTEiCAL
Valor; 1.300,00. Fundamentação: Art.24. inc. IVda Lei 8.666/93

LEIA-SE 19/07/2018

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO N“ 006/2018 RE.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Hospital Resional Dr.
João Pacheco Cavalcante, avisa aos interessados que na piibricação do
Aviso de Licitação- Pregão Presencial n® 006/2018 RE.

ONDESE LÊ: 09/07/2018

LEIA-5E 19/07/2018

Processo n" 378/2018 - Dispensa de licitação n“ 365/2018
Empresa: DROGARIAROMA Objeto: MED. N. PADRONIZADO
Valor: 4.210,56. Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Proce.sso n® 354/2018 - Dispensa de licitação n“ 343/2018
Empresa: CENTROMED Objeto: MAT. HOSPITALAR
A’alor: 2.107,50. Fundamentação; Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93
Processo n" 353/2018 - Dispensa de licitação n® 342/2018
Empresa: CENTROMED Objeto: MEDICAMENTOS
\'alor; 6.240,00. Fundamentação: Art.24, inc. II da Lei 8.666/93 Of. 056

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SMrttaria dc Eslado da Infracstrutura - SCINFRA

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
TOMADA DE PREÇOS N® 09/2018 - CPL

A Secretaria de Estado da Infraestrulura do Piaui  - SEINFRA, por
intermédio da Comissão Permanente dc Licitação toma público e para
conhecimento dos interessados, que após exame da proposta de preço
apresentada pela empresa habilitada no pleito relativo à Tomada de FVeços
n® 09/2018-CPL destinada à execução de serviços de Construção do
Mercado do Peixe, na zona urbana, do município de Esperantina-Pl ,
neste Estado, obedecido o critério de julgamento prescrito no Edital, foi
a mesma considerada classificada, por atender, no todo. as exigências do
edital. Assim foi considerada como vantajosa a proposta da empresa:
CONSTROENDOLTDA.a) Valor Global: Valor Glol»l: R$ 1.101.‘o4,26
(Um milhão, cento e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais,
vinte e seis centavos) e b) Prazo de Execução: 04 (quatro) meses.
Assegurado os prazos para cumprimento da Lei n® 8.666/93. Publique-se.

Teresina(PI). 16 de julho de 2018.

Irene Ferreira da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Processo n® 315/2018 - Dispensa de licitação n° 307/2018
Empresa: 2MV DISTRIBUIDORA Objeto: MAT. HOSPITALAR
Valor: 5.596,00. Fundamentação; Art.24. inc. IV da Lei 8.666/93

Processo n® 350/2018 - Dispensa de licitação n® 339/2018
Empresa: DIST. DENTALObjeto: MAT. HOSPITALAR
Valor: 52.323.55. Fundamentação: Art.24. inc. IV da Lei 8.666/93

Processo n° 351/2018 - Dispensa de licitação n® 340/2018
Empresa: DIST DENTALObjeto: MEDICAMENTOS
V'alor: 35.663.16. Fundamentação; Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Of. 103

MPÇNSOIM PUVUCA

EXTR/\TO PARA PUBLICAÇÃO
AtoAdmini-strativo ) GOVERNODOESTADODOPIAUi

SECRETATARIA DE ESTADO DAEDliCACÔA

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO N«00030/2018

CONCEDENTE: SECRETARIA DO ESTADO BO PIAUÍ - SEED CNP| N» 06,554.729/0001-

cm:i RATO N" 070/2018/DPE/PI
Pmces.so Administrativo n®01733/2018/DPE/PI
Dispensa de Licitação n® 020/2018/DPE/PI.
CONTR,.\lANTE: DF.FENSORIAPÚBUCADO ESTADO DO PIAUÍ.
CNP.I:4L263.856A)00l-37
CONTRATADA: COMPANII lADE SEGl ROSALIANÇA DO BRASIL
CNPJ: 28.196.889/0001-43
Objeto: seguro de acidenles pessoais coletivos dos estagiários, pelo
período de 12(doze) meses.
Valor total do contrato: RS 1.334.28 (um mil e trezentos e trinta c quatro
reais e vinte e oito centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento dc despesa (339039),
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 e 10.520/2002.
Data dcAs.sinatura: 16 (dezesseis) dejulho de 2018.
Vigência: 18/07/2018até 16/07/2019
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA 1)0 ESTADO DO PIAlií E
COMP.ANHLADESEGUROSALIANÇADOBR.\SIL.

96
CONVENEWTE; CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE PEDRO U/Pl CNPJ N«
35.146752/0001-40
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
OBJETO: liberação de 08 (oRo) servidores abaixo relacionados, visando estabelecer
regime de cooperação ticnico-pedagógica com a assistência educacional is pessoas com
deficiência prestada pela CONVENENTE.

(JUT TtSTTOUCr RtGIME
"ÃnãTãüTrSrSrivTFi 25JÇT53-1 Ttnr

2 Dcuselina PerRra Gonçalví 292947-3 40 h
T jaqueilne de Sousa herreira

Uaercia ea Co:u Pcrrei»

Vana Auri dos Santas üoares

das üraças dos samos herreira

T333trnr Tinr
T TfTTTST "ítnr
T 263643-7 TüTT

292945-7T Ttnr
7 Maria Olaucianc Coi 103378-6 20 h
8 Rosilda da Silva Macedo 103379-4 40 h

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

Of. 142

DATA DAASSINATURA13/07/2016
SlCNiXÃRIO' Nelder Sousa facobina- Secretario Estadual dc Educação-
Robert Fortíncle de Carvalho - Presidente do CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE
PEDRO II-PI.

Of. 209
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAllj
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

RCSULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 039/2018

O ESTADO DO PIAUÍ, por inlemiédio do Instituto de Desenvolvimento
do Piaui - IDEPI, através da Coordenadoria de Licitações, vinculada ao
IDEPI, torna público aos interessados, a Comissão Permanente de
Licitações instituída conforme portaria de n° 001/2018 IDEPI, após parecer
docorpo técnico de engenharia do IDEPI avisa aosinteressadoso resultado
final da Concorrência n° 039/2018, contratação de empresa especializada
para implantação de pavimentado em paralelepipedo no municipio de
Cocai dos Alves - PI, tudo com vistas de melhorias e desenvolvimento dos
municipios no Estado do Piaui, em que a proponente habilitada HENRIQliE
CÉSAR DE UMA BATISTA, apresentou proposta de preços no valor de
RS 813.745^0 (oitocentos e treze mil setccentosc quarenta c cinco reais
e cinqücnta centavos). Ata e demais anexos, encontram-se à disposição
dos interessados na sala da Coordenadoria de Licitações do IDEPI, sito a
Rua Altos, 3541, Agua Mineral, cmTeresina-PI. Fone: (0XX86)3214-I0I6e
e-ttiail: idepiraidepi.Di.eov.br, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às
13h00min horas. O Edital c seus elementos constitutivos estarão disponíveis
para consulta e aquisição. Publique-se.

TeresinaíPI), 19 dcjuiho. de 2018.

MARC1LIOK.AL.SONALMEIDAOLIVEIRA
Coordenador de Licitações - IDEPI

GERALDO MAGELABARROSAGUIAR
Diretor Geral-IDEPI

SK3 MintUlrt EM

EXTR.\1X) PARA PUBLICAÇÃO
.AtoAdministrativíi

TERMOADITIVON°<>fll/2fHS/nPF/Pt
Proccs.soAdministrativon'’OI526/2018/DPE/PI
C:ontraton'’004/20I8/DPE/Pl.
CONTR.ATANTE DEFENSORIAPÚBLICADOESTADO DO PIAUÍ
CNTJ:41.263.856/OOOI-37

CONlR,\TADA: PERFECT(ONSIILTOR1AESERVIÇOSLTDA
CNP.1:04.074.584/0001 -09

Objeto: Prorrogação do Contrato n” 004/2018, pelo período de 06 (seis)
meses, vigorando, portanto a partir de 01/08/2018 até 31/01/2019
Valor mcn.sal do contrato: R$ 196.168.31 (cento e noventa e seis mil e
cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339037)
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 e 10.520/2002.
Data dc Assinatura: 18 (dezoito) dejulho de 2018
Vigência: 01/08/2018 até 31/01/2019
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
PERFECn CONSULTORIA ESERVIÇOSLTDA.

■TERMO DE RETIFirACÃO

Aos dezenove dias do mès dcjuiho do ano de dois mil e dezoito, na sala
da Coordenação de Licitação e Contratos de.sta Defensoria Pública do
Estado do Piauí, RETIFIC:0. em parte, o EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
do Contrato n" 70/2018, constante no Diário Oficial do Estado n° 133,
páginj 25. de 17 de julho de 2018. ao que sc refere à Vigência, logo ONDE
SE LE: \''igência: 18/07/2018 até 16/07/2019 LEIA-SE: 18/07/2018 até 17/
07/2019.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,

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.

Of. 1077

AVISO DF^HABILITAÇÂO
CONCORRÊNCIA N°039/20I8

O ESTAIX) DO PIAUI. por intermédio do Instituto de Desenvolvimento
do Piauí - IDEPI, através da Coordenadoria de Licitações e a Comissão
Peimanetede LcitaçÕes do IDEPI, instituída pela Portaria DG n°00I/20I8,
avisa aos interessados o resultado da análise dos documentos da fatie de
Habilitação das cmpre,sas participantes da Concorrência n° 039/2018. que
tem por objeto a contratação dc empresa especializada para implantação
de pavimentação em paralelepipedo no município de Cocai dos Alves- Pl,
tudo com vistas de melhorias e desenvolvimento dos municípios no estado
do Piauí, declara a empresa: HENRIQUE CÉSAR DE LIMA BATISTA-
ME, CNPJ: 22.307.78510001-82, habilitada, por apresentar toda a
documentação essencial para a fase de habilitação. A ala de julgamento e
demais documentos, encontram-se no processo administrativo e à
disposição dos interessados na sala da Coordenadoria de Licitações do
IDEPI, sito a Rua Altos, 3541, Agua Mineral, em Teresina-PI, Fone:
(0XX86)3214-1016 e e-mail: idcpicplí^gmail.com, dc segunda a quinta -
feira, das 08:00 h às !3;00 horas. O Edital e seus elementos constitutivos
estarão disponíveis para consulta e aquisição. Publique-se.

Of. 145
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIALELAZER

EXTRATOÍXKTQNTRA-IDINFXIGIBíLIDADFN^ 24/2018
PROCl-.SSON°. 170/2018
MODALIDADE DE LICH AÇÃO; INEXIGIBILIDADE
FUNDAMENTO LEGAL: ART, 25, III. LEI 8.666/93.

, OB.IE TO; Prestação dc .serviços para contratação de atrações musicais
(bandas Dudu Nogueira. Pegadões do Forró e Erick Paizâo) para
apreseiuaçáo artística no evenlo "EXPOMAIOR 2018". a ser realizado a
partir do dia 5 dcjuiho de 2018, no município de Campo Maior/PL
CONTRATANTE: Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Lazer-
CDSOLPI
CNPJ N": 22.821.131/OOOI-72
CONTRATADA: EMPORIOCULTURALEVENTOS EIRELLI
OJPJ;28.779.4I4A)OOI-80
VIGÊNCIA; O prazo de vigência será até 31.12.2018.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Aexccuçâo do serviço será dias 06 a 08.07.2018
DATA DE ASSINATURA DOCONTRATÜ: 04^7 2018
VALOR CONTRATADO: R$ 100..000.00(Cemmil reais).
Classificação Orçamentária: Órgão/Unidade Orçamentária; 1 10.116.
Função: 27, Sub-Função: 813: Proerama: 0013. Atividade Projeto'1484Subclemcnto:23-
Naturezada Despesa: 33.90.39
Fonte: 00
SIGNATÁRIOS: Simone Pereira de Farias Araújo -Coordenadora da

Coordenadoria de Desenvolvimento e Lazer e Jullíe Rayanne Fernandes
da Silva -Representante da empresa Contratada.
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Teresina (PI). 19 dejulho de 2018.

MARCILIOKALSONALMEIDAOLIVEIRA
Coordenador de Licitações do IDEPI

GERALDOMAGELABARROSAGUíAR
Diretor Geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI

Of. 1078

AVISO DELICITAÇÃO
TOMADA DEPREÇOSN°035/2018

O ESATADO DO PIAUÍ, por intennédio do Instituto de Desenvolvimento
do Piauí - IDEPI, através da Coordenadoria de Licitações, vinculada ao
IDEPI. toma público aos interessados, que estará reunida com a Comissão
Permanente de Licitações instituída conforme portaria de 001/2018 IDEPI
no dia. hora e local, abaixo discriminados, a fim de receber, abrir
os Envelopes de Documentação e Propostas de

e examinar
empresas que


