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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N" 079/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N*' 01569/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2018, LEI N". 8.666/93.

CONTRATO DE SEGURO DE CAMINHÃO, QUE

ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E PORTO

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

NOS TERMOS DA LEI N" 8.666/93.

CONTA BANCARIA:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N" 1912-7

CONTA CORRENTE N° 3.401-0

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNP.I 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'’ 1 101403 SSP-Pi. CPF n”

470.488.323-04. com endereço profissional na Rua Jaicós. n° 1435. Bairro Ilhotas. CEP: 64.014-
060. Teresina - PL denominada CONTRATANTE e de outro lado. a seguradora PORTO

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica, inscrita no CNP.I
61.198.164/0001-60. com sede na Avenida Rio Branco. n“ 1489. Campo Eiíseos, São Paulo —

SP. CEP n" 01.205-001. representada neste ato por NEIDE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro,

casada. RG n“ 28.543.390-8 SSP-SP. CPF n° 205.408.568-51. doravante denominado

CONTRATADA, resolvem de comum acordo llrmar o presente contrato, com embasamento no

processo acima referido, por Dispensa de Licitação 021/2018. com fundamento no art. 24. inc. 11.

da Lei n° 8.666. de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, mediante cláusulas e condições que se

seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa que deverá realizar o seguro

do caminhão Iveco Daily Truck Chassi 70C17 HDCD E5. 04 portas, diesel. de propriedade da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. CNPJ: 61.198.164/0001-60

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO. N° 1489. CAMPO ELÍSEOS. SÃO PAULO-SP. CEP N° 01.205-001
  REPRESENTANTE DA SEGURADORA: NEIDE OLIVEIRA SOUZA

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coordenadoria das Licitações e Con
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/9947^-526

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldDeít/dclensoria.pi.def.br
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TELEFONE: (II) 3366-8085 / 4004 76786

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE VALOR TOTAL

Placa; PIR8143
Ano: 16/17

Chassi: 93ZC70C01H8472748
Sinistro: Não

Seguro do Caminhão
Baú Iveco/Fiat Daily
Chassi 7ÜCI7 HDCD

E5. 04 portas, ciiesel

Casco: 100%
01 RS 4.022,25

RCF - Danos materiais: 200.000.00

RCF: Danos Pessoais: 200.000.00

App - Morte: 25.000,00
App - Invalidez: 25.000.00
Carroceria: 30.000.00

TOTAL: RS 4.022.25 (quatro mil vinte e dois reais  e vinte e cinco centavos)

CLAUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

2.1. São parles integrantes e complementares deste Contrato, independenteinente de transcrição,

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

especillcações referentes ao mesmo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O presente contrato possui valor de RS 4.022,25 (quatro mil vinte e dois reais e vinte e

cinco centavos) as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação

orçamentária própria da DPE-Pl.

3.2. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente

nacional, prazo não superior a 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento definitivo e

aceitação dos objetos pela FlSCAIdZAÇÀO. sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos c

contribuições elencados na legislação em vigor, tais corno. IR. CSLL. COFINS E PIS/PASEP.

3.3. O pagamento será feito por meio de depósito bancário em conta a ser indicada pelo

contratado cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento e. nos termos da Lei. será debitado

do valor devido a DPE-Pl. referente a prestação de serviços ou fornecimento de produtos e

demais contratações, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais;

3.4. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos produtos

fornecidos, sob pena de não serem remunerados pelos mesmo.

3.5. Se^verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.
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condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta

impresso e juntado aos autos do processo próprio;

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

sua colocação em cobrança bancária.

3.7. A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente Junto com sua Nota

Fiscal a comprovação de que o mesmo é optante do Sistema Integrado de Pagamento de

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

ser

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

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

da DPE-Pl nos seguintes termos: Natureza 339039 - Fonte de Recurso 100.

CLAUSULA QUINTA - DOS REQUISITOS E CONDIÇOES

5.1 A CONTRATADA deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as

despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a otlcina. ou local adequado,

mais próximo do sinistro e as indenizações ou prestação de serviços correspondentes a cada uma

das coberturas do seguro, conforme abai.xo:

5.1.1 - Roubo ou furto, bem como os danos causados pela tentativa desses.

5.1.2- Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.

5.1.3 - Incêndio e explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma

isolada e eventual por terceiros.

5.1.4- Queda em precipícios ou de pontes e. queda de agentes externos sobre o veículo.

5.1.5 — Acidente durante o transporte do veículo por meio apropriado.

5.1.6- Submersão total, ou parcial, em água doce proveniente de enchentes ou inundações,

inclusive, quando guardado em subsolo.

5.1.7 — Granizo, furacão, terremotos e enchentes.

5.1.8- Desabamento de árvores, pontes e edificações.

5.1.9 — Danos causados durante o tempo em que. como consequência de roubo ou furto,

esteve em poder de terceiros.

5.1.10- Danos materiais a terceiros.

5.1.1 1— Socorro mecânico e reboque 24 horas.

5.1.12 — Limites de indenização por cobertura: a) Responsabilidade GTvTKFacultativa

/]
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(RCF): I - Valor para indenização de danos materiais: R$ 200.000.00 (duzentos mil reais);

11 - Valor para indenização de danos pessoais: R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), b)

Acidente por Passageiro (APP): 1 - Valor para indenização morte por pessoa: 25.000.00

(vinte e cinco mil reais); II - Valor para indenização invalidez por pessoa: 25.000.00 (vinte

e cinco mil reais).

5.2. Condições de Diminuição de Risco:

5.2.1 Os veículos são conduzidos por servidores e motoristas terceirizados profissionais,

devidamente habilitados. A previsão de quantidade da quilometragem a ser percorrida

pelos veículos da frota, durante o período da vigência do seguro, é de 15.000 km/ano.

5.2.2. Portanto, devido às características peculiares do serviço, o questionário de avaliação

de risco não será aplicado, não motivando o descumprirnento das obrigações pertinentes a

esse objeto.

5.3. Condições Gerais:

5.3.1. Valor de mercado referenciado: Em caso de indenização integral, o valor pago deverá ser

tomado como base em 100% (cem por cento) do valor divulgado pela FIPE. Fundação Instituto

de Pesquisas Econômicas, divulgada pelo site www.fipe.org.br. E. em caso de extinção ou

interrupção da publicação da mesma, a tabela substituta será a tabela MOLICAR. divulgada pelo

site www.molicar.com.br. com o mesmo percentual. Fica vedada a utilização de qualquer outra
tabela.

5.3.2 - Da Apólice: A empresa não deverá efetuar cobrança pelo custo da apólice, devendo

constar nas apólices as seguintes informações;

5.3.2.1 - Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas especificações;

5.3.2.2 - Indicação da tabela de referência c da tabela substituta e seus respectivos veículos

de publicação;

5.3.2.3 - Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado:

5.3.2.4 - Prêmios discriminados por cobertura;

5.3.2.5 — Bônus, quando houver;

5.3.2.6 — Franquia aplicável;

5.3.2.7 - A entrega da apólice deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias. a

contar do recebimento da Nota de Empenho;

1.3.2.8 - O recebimento provisório das apólices, para efeito de posterior verificação da sua

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.
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conformidade, será realizado no ato da entrega pela contratada; e o recebimento definitivo
será realizado mediante atesto do Fiscal do Contrato.

5.3.2.9 - A seguradora terá o prazo de 10 (dez) dias para a emissão de T via. emissão de
apólice por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos e classe de bônus.

5.3.2. 10 - O fato de a seguradora deixar de entregar a apólice no prazo estipulado não
invalida a aplicação, dentro do prazo e termos previstos neste termo, da cobertura deste
serviço em ocorrências de sinistros e/ou problemas correlatos bem como a aplicação das
penas previstas em lei.

5.3.3 - Da Avaria:

5.3.3.1 — Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de contratação do
seguro, não será impeditivo para contratação sendo, poréin, excluídas da cobertura do
seguro em caso de sinistro de Perda Parcial.

5.3.3.2 - Após procedimento de recuperação, durante a vigência do seguro, esta deverá
submeter o veículo a uma nova vistoria para exclu-sao da 'Cláusula de Avaria'.

5.3.3.3 — Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral.

5.3.4 — Do Aviso de Sinistro:

5.3.4.1 - A seguradora deverá colocar à disposição da DPE. 24 horas por dia durante 07
dias da semana, central de comunicação para aviso de sinistro.

5.3.4.2 - A central poderá funcionar por e-mail. telefone, fax ou serviço online, com
acessibilidade em todo o território nacional.

5.3.4.3 — Havendo a necessidade de reboque, a seguradora deverá atender em um prazo
máximo de 02 (duas) horas após o aviso de sinistro.

5.3.5 - Dos Bônus:

5.3.5.1 — A licitante vencedora, independentemente de ser ou não a atual contratada, deverá
observar os bônus existentes nas atuais apólices.

5.3.6 - Do Endosso:

5.3.6. 1 - Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos, na
apólice poderão ser solicitadas pela DPE/PI e processadas pela seguradora, mediante
endosso.

5.3.6.2 - Poderá ser solicitado, mediante emissão de endosso, correção de nome do

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/9947-

CEP: 64.046-020, Teresina-Pl, E-mail coldoeí?/defensoria.ni.def/or.
:62.
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segurado, endereço, chassi e placas dos veículos emitidos erroneamente, entre outras

necessidades referentes ao objeto deste contrato, que apresentarem durante o período da

vigência do mesmo.

5.3.6.3. A cmissào de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias a

contar de pedido expresso pelo Gestor designado pela Administração.

5.3.7. Da Franquia:

5.3.7.1. A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados os itens a seguir: A

franquia não deverá ser objeto de classillcaçao das propostas, que serão avaliadas

exclusivamenie cni função dos preços propostos (prêmio). Os valores das franquias

deverão constar obrigatoriamente nas propostas e nas apólices, não devendo exceder o

limite máximo de 15% (quinze por cento) do valor de mercado referenciado divulgado pel

FIPE. no mês de AGOSTO de 2018. podendo ser ofertada, de acordo com análise por

veículos e seus devidos bônus, franquias de valores menores. Não haverá cobrança dc

franquia em caso de Indenização Integral ou danos causados por incêndio, queda dc raio

e/ou explosão.

5.3.7.2. Em relação aos danos vidros, retrovisores, lanternas, faróis e para-brisas, estipula-

se 0 valor máximo de RS 400.00 (quatrocentos reais) por item.

a

5.3.8. Regulação de Sinistro:

5.3.8.1. Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as

circunstâncias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para caracterizar o risco, suas

consequências e concluir sobre a cobertura.

5.3.8.2. Decorrido o prazo estabelecido acima e. caso não haja pronunciamento por parte

da seguradora, a DPE/PI poderá autorizar a realização de correção do dano. devendo a

seguradora arcar com o ônus da execução integralmente.

5.3.8.3. Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial,

reintegração será automática sem cobrança de prêmio adicional.

5.3.8.4. Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para

execução do serviçp ficará totalmente a cargo da DPE/Pl. Não cabendo, pela seguradora,

quaisquer impedimentos para liberação da execução do serviço.

a

5.3.9. Da Indenização: A

5.3.9.1. Todas as despesas de salvamento durante  e após a ocorrência de um sinistro

^correrão, obrigatoriamente, por conta da seguradora.

6
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
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5.3.9.2. Os danos maierialmente comprovados, causados pela seguradora ou por terceiros,
na tentativa de evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa serão de total

responsabilidade da seguradora.

5.3.10. Da Indenização Integral:

5.3.10.1. Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, resultantes de um

mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia de 75% (setenta e cinco por cento)
do valor referenciado.

5.3.10.2. Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de transferência

de propriedade do veículo deverá ser previamente preenchido com os dados da proprietária

do mesmo e da sociedade seguradora.

5.3.11. Da Inclusão c Substituição:

5.3.1 l.l. Havendo a necessidade de inclusão ou substituição de veículo(s). durante o

período do seguro, a empresa deverá fornecer, previamente, orçamento que contemple o

valor do prêmio total referente a cada veículo a ser incluso, considerando para isso. a

proporcionalidade dos valores ofeitados no certame.

5.3.11.2. Em caso de veículos a serem substituídos, cujo valor do prêmio for menor que o

prêmio anteriormente contratado, a seguradora deverá realizar a devolução da diferença do

prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

5.3.12. Da Cobertura

5.3.12.1. A cobertura de reboque deverá ser completa, com assistência de quilômetro
ilimitada.

5.4. Valores

5.4.1. A seguradora deverá indicar o valor unitário do prêmio e global da proposta,

devendo estar inclusos os impostos e taxas e. deduzidos quaisquer descontos que venham a
ser concedidos.

5.4.1.2. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja. cm Real (R$). em algarismos c

por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando qualquer valor
além do centavo.

5.4.1.3. O servidor designado Fiscal do Contrato terá o prazo de cinco dias para realizar o

“'ATESTO’" do Recibo de Pagamento, após a data de apresentação do referido documento

ao Contratante.

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldoeft/defensoria.Di.dcf.br.
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5.5. Dos Salvados

5.5.1 Entendcm-se como salvados, para fins deste seguro, todos os objetos que são

resgatados de um sinistro e que ainda possuem valor econômico.

5.5.2 Ocorrido sinistro que atinja os bens descritos nesta apólice, o Segurado deverá tomar,

o mais depressa possível, todas as providências ao seu alcance para proteger os salvados e

evitar a agravação dos prejuízos.

5.5.3 O Segurado não tem o direito de abandonar,  à Seguradora, objetos salvados ou

danificados, qualquer que seja a extensão dos prejuízos verificados, exceto nos casos

previstos nas Condições Especiais, que fazem parte integrante desta apólice.

5.5.4 A Seguradora poderá, de acordo com o Segurado, diligenciar para o aproveitamento

ou venda dos salvados, ficando entendido e acordado que qualquer medida tomada pela

Seguradora não implicará o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ocorridos.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. A presente contratação será realizada pelo período de 01 (um) ano garantindo-se todas as

coberturas previstas no Termo de Referência e neste instrumento a partir do dia 23 de agosto de

2018 a 22 de agosto de 2019. sendo improrrogável  e irreajustável.

CLAUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Emitir c entregar à Delênsoria Pública do Estado do Piauí a Apólice de Seguro, manuais e

demais documentos relacionados ao seguro dos veículos, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

7.2. A Apólice de Seguro deverá cobrir os bens contra prejuízos e despesas devidamente

comprovados e decorrentes dos riscos cobertos, até o valor das importâncias seguradas.

7.3. A Apólice de Seguro deverá conter as normas estabelecidas pela Superintendência de

Seguros Privados - SUSEP.

7.4. Emitir documento que contenha os dados do seguro e os veículos segurados, coberturas,

valores contratados (importâncias seguradas), franquias, vigência do seguro e condições gerais e

particulares, que identiUquem o risco, assim como modificações que se produzam, durante a

vigência do seguro, alteradas por meio de endosso.

7.5. Providenciar a regularização do sinistro, porventura ocorrido, tão logo lhe seja comunicado

pela Defensoria Pública do Estado do Piauí.

7.6. A seguradora permanece como única e total responsável perante a DPE/PI. inclusive do

de vista técnico, respondendo pela qualidade e presteza do atendimento, principalmcnte.pon

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.
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quando da regularização de sinistros.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Disponibilizar os veículos para vistoria.

8.2. Prestar todos os esclarecimentos necessários ao bom desempenho da Apólice.

8.3. Manter o veículo em bom estado de conservação e segurança.

8.4. Comunicar à seguradora, imediatamente, quaisquer fatos e/ou alterações verificados, durante

a vigência da Apólice de Seguro, referentes aos veículos.

CLAUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87. incisos  1 a  IV. da Lei n° 8.666. de 1993. a

CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes penalidades:

9. 1 .1. Pelo atraso injustificado na e.xccução do contraio, 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).

9. 1 .2. Pela inexccução 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 ait. 87. da Lei n° 8.666/93:

a) Advertência;

b) Multa 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;

9.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

9.1.4, 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

respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da DPE/PI;

9.1 .5. Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77. 78 e 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldptytKlefensoria,pi.def.br.



DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

10.1. Á fiscalização compete, entre outras atribuições:

10.1.1. Encaminhar ao Setor de F^agamenio o documento que relacione as ocorrências que

impliquem cm multas a serem aplicadas à CONTRATADA.

10. 1 .2. Solicitar à contratada e seus prepostos. ou obter da Administração,

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da prestação do

serviço.

10.1.3. Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo do serviço, objeto deste

contraio, indicando as ocorrências de indisponibilidade da prestação.

10.2. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

1 1.1. Este instrumento, observadas as devidas Justificativas, somente poderá ser alterado

unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65. da Lei n°

8.666/93, incisos I e II. Lei n° 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÁO E RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 A inexecLição total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as

consequências contratuais e as previstas em lei.

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

interpelação Judicial:

12.2.1 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.

12.2.2 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;

12.2.3 O comelimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado:

12.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada;

12.2.5 A dissolução da sociedade;

12.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura

da empresa que. a Juízo da DEFENSORIA. prejudique  a aquisição contratada:

12.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
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acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores:

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

impossibilidade da conclusão da prestação;

12.2.9 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:

12.2.10 A ocorrência de caso foituito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva do prestação;

12.2.1 1 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.

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

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

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

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § Io do
art. 65 desta Lei:

12.3.2 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:

12.4 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada

relativas à entrega do objeto.

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

assegurados o contraditório e a ampla defesa:

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

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

dos prejuízos calculados, já calculados ou estimados.

DIÇÕES, DO LOCAL DECLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS

ENTREGA DA APÓLICE

Defensoria Pública do Estado do Píaui. Coordenadoria da ( Licimçõcs e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.

CEP: 64.046-020, Teresina-Pl, E-mail cpldpe^/defensoria.pi.def.br.
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13.1 A entrega da apólice deverá ser efetuada no Anexo I do Núcleo Central da Defensoria
Pública do Estado do Piauí, à Rua Nogueira Tapely. n. 185 — Bairro dos Noivos. Teresina (PI) no
horário de 7h30m as I3h30m de segunda a sexta-feira, aos cuidados da Coordenação de
Infraestrutura e Transportes.

13.2. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento
Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, que será remetido ao setor competente
de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES

14.1 . 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 DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

15. 1 . Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666/93 e
alterações previstas na Lei n°. 8.883/94.

15.2. As paites 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 c 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 parles
contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusula.

Teresina/PI. 20 dc agosto de 2018.

òi

FRANCISCA HILDEJH LEAL EV/^GELISTA NUNES
DEFENSORA PÚBLI

CONTRA'f.
PROCLíTADORA
RG; 28.543390:^

CPF.-205.Í)8.^8-51

Roberto de S

TR

ouza Dias
Procurador

RG; 18.304.552-X
...CPF: 115.838.468-83

TESTEMUNHAS:

RG/CPF: RG/CPF:
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Diário Oficial

Teresina(PI), Terça-feira, 21 de azosto de 2018 ● iV" 156 37
Permanente de Licitação da SECID/PI, Av. Joaquim Ribeiro, 835
Centro/Sul. CEP: 64.001-480, nesta Capital. Tel: (86) 3216-3692. Fax:
(86) 3216-4474. E-mail cidades@cidades.pi.gov.br.

Teresina (PI), 20 de agosto de 2018.

José Guimarães Lima Neto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N" 079/2018mPF/PI
Processo Administrativo n'’01569/2018/DPE/PI
Dispensa de Licitação n“ 021/2018/DPE/PI.
CONTRATANTE: DEFENSORIAPÚBLICADO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 41.263.856/0001 -37
CONTRATADA: PORTOSEGURO COMPANHUDE SEGUROS
GERAIS
CNPJ:61.198.164/0001-60

Objeto: Contratação de empresa que deverá realizar o seguro do
caminhão Iveco Daily Tnick Chassi 70C17 HDCD E5,04 portas, diesel,
de propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

^ Valor total do contrato: R$ 4.022,25 (quatro mil vinte e dois reais e
vinte e cinco centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339039).
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993.
Data de Assinatura: 20 (vinte) de agosto de 2018.
Vigência: 23/08/2018 até 22/08/^019
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
PORTOSEGURO COMPANHIADESEGUROS GERAIS.

&niik

HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR

EXTRATO DE CONTRATO N“ 029/2018 DO PREGÃO
PRESENCIAL N” 02/2018 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO

COMUME ESPECIAL-LOTE 06

N“ DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 02/2018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N" 10.520/02 E
SUBSIDIARIAMENTE LEI FEDERAL 8.666/93.
CONTRATANTE: HOSPITALREGIONALDE CAMPO MAIOR-
HRCM
CNPJ CONTRATANTE: 06.553.564/0006-42
CONTRATADA: SAÚDE E VIDADISTRIBUIDORA
CNPJ. DO CONTRATADO: 10.645.510/0001-70

RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAPARAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (NOVE) MESES.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15/08/2018
VALOR GLOBAL: R$ 669.013,65 (SEISCENTOS E SESSENTA E
NOVE MIL, TREZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
FONTE DE RECURSO: MAC/AIH/BPAn'ESOURO/SESAPI -
339030

SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: CONTRATANTE: JARDÊNIA
RIBEIRO DE SOUSA. CONTRATADO: SAÚDE E VIDA
DISTRIBUIDORA.

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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GOVERNO IK) ESTADO IKJ PIAUÍ
SECRETARIA DE ÍLSTADO DAS CIDADES-SECÍD

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N“ 053/2018

PROCESSOS N°S AA.310.1.001669/17-30

O ESTADO DO PIAUÍ, através da Secretaria das Cidades- SECID/PI
dá ciência a todos que realizará a Tomada de Preços n° 053/2018 do
tipo "Menor Preço”, regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93 e
suas alterações, conforme discriminação a seguir: OBJETO;

^contratação de empresa de engenharia para a execução de obras e
serviços de reforma da Praça Santa Teresinha, no município de
Madeiro - PI ABERTURA: 05/09/2018 às 09;00h. REGIME DE
EXECUÇÃO;.Empreitada por Preço Unitário. RECURSOS: 00/17.
INFORMAÇÕES: Sala da Comissão Permanente de Licitação da
SEClD/PI,Av. Joaquim Ribeiro. 835, Cenüo/Sul, CEP: 64.001-480, nesta
Capital. Tel: (86) 3216-3692. Fax; (86) 3216-4474. E-mail
cidades@cidades.pi.gov.br.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N” 028/2018 DO PREGÃO
PRESENCIAL N“ 09/2018 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTiaOS PERECÍVEIS - CARNES.

N" DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 09/2018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N" 10.520/02 E
SUBSIDIARIAMENTE LEI FEDERAL 8.666/93.
N“DO CONTRATO: 028/2018
CONTRATANTE: HOSPITALREGIONALDE CAMPO MAIOR-
HRCM
CNPJ CONTRATANTE: 06.553.564/0006-42
CONTRATADA: M. L. DISTRIBUIDORA
CNPJ. DO CONTRATADO: 03.504.585/0001-75

RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO; CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAPARAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS CARNES.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (UM) ANO.
DATA DAASSINATURA DO CONTRATO: 14/08/2018
VALOR GLOBAL: R$ 333.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E
TRES MIL REAIS)
FONTE DE RECURSO: MAC/AIH/BPA/TESOURO/SESAPI -
339030

SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: CONTRATANTE: JARDÊNIA
RIBEIRO DE SOUSA. CONTRATADO: M. L. DISTRIBUIDORA.
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Tere.sina (PI). 20 de agosto de 2018.

José Guimarães Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO bT 054/2018

PROCESSOS N°S AA.310.1.000132/17-35

O ESTADO DO PIAUÍ, através da Secretaria das Cidades- SECID/PI
dá ciência a todos que realizará a Tomada de Preços n" 054/2018 do
tipo “Menor Preço”, regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93 e
.suas alterações, conforme discriminação a seguir: OBJETO:
contratação de empresa de engenharia para a execução obras e
serviços de pavimentação de S.OSO.OOm^em paralelepípedo de várias
ruas na zona urbana, no município de Porto - PI. ABERTURA: 05/09/
2018 às I I :00h. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço
Unitário. RECURSOS: 00/17. INFORMAÇÕES: Sala da Comissão


