
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 18/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 00807/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2018, ART.24, II, DA LEI n° 8.666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

CONFECÇÃO DE 50 (CINQÜENTA) CAMISETAS

PARA O PROJETO AÇÃO DEFENSORIAL DE

TUTELADO DIREITO À SAÚDE DA MULHER,

QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA

NKN FARDAS NOS TERMOS DA LEI N" 8.666/93,

ART. 24, II.

CONTA BANCARIA:

BANCO DO BRASIL S/A;

AGÊNCIA N»: 1637-3

C/CORRENTE N"; 35634-4

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o rf

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 n°

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 NKN FARDAS - N B P DINIZ & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 08.100.195/001-53, estabelecida na Rua João Emílio

Falcão. 696. Fátima, CEP: 64.049-480. Teresina (PI), doravante denominada

CONTRATADA, representada neste ato por seu sócio administrador Nicolas Breckenfeld

Pimentel Diniz Díniz, inscrito no CPF sob o n° 871.452.273-04, portador da Carteira de

Identidade N“ 1654702 SSP-PI, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de

comum acordo firmar o presente Contrato para contratação dc empresa para confecção de

50 (cínqüenta) camisetas para o projeto Ação Defcnsoríal de Tutelado Direito à Saúde

da Mulher, considerando o resultado do processo administrativo 00807/2018/DPE/PL de

acordo com as Leis n*^ 8.666, de 21 dc junho de 1993 e suas alterações posteriores,

mediante cláusulas e condições que se seguem;
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto contratação de empresa para confecção

de 50 (cinquenta) camisetas para o projeto Ação Defensoria! de Tutelado Direito à

Saúde da Mulher, conforme especificações constantes neste contrato e processo

administrativo.

ESPECIFICAÇÃO VALOR

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

QUANTID

ADE

ITEM

R$ 20,00 RS50Camisa em malha PP, cor branca com

sublimaçào (estampa) frente e costa.

01

1.000,00

RS 1.000,00 (um mil 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

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

execução indireta conforme indicado em Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho expedida

pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor

adjudicado constante da Proposta.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá pelo objeto fornecido a importância RS 1.000,00

(um mil 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.

PARÁGRAFO ÚNICO - 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 fím de manter o

equilíbrio econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da

Fonte de Recurso 100 e elementos de despesa 339039 e 339030.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO:

Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitada por

preço global do tipo menor preço;

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

Fornecimento 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 conclusão da

reforma.

c) Configurando-se atraso na EXECUÇÃO, 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 EXECUÇÃO 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 vigência do contrato, prevista no caput desta cláusula fica condicionada à

existência de créditos orçamentários para o exercício em que ocorrerão as despesas.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

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

reduzir a aquisição do objeto do contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

contrato, previstos no parágrafo 1°, 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:
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DO ESTADO DO PIAUÍ

1 - 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;

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

quantidade das passagens, o 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 XII

a XVII, do art. n° 78. da Lei Federal N° 8.666/93, pagará a CONTRATADA confonne dispõe

0 § 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 firma CONTRATADA.

PARÁGRAFO 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.

r'CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato,

CONTRATADA à multa de mora de 2,0% ao dia, sobre  o valor total da proposta

ultrapassando a 20% (vinte por cento),

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá 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. 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;

íica sujeita a

, não

CONTRATANTE, garantida

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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÀO

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

Anexos, apresentada pela CONTRATADA e em pesquisa de mercado realizada no Processo

Administrativo n° 00447/2018, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
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DO ESTADO DO PIAUÍ

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.

Teresi4ia-Pl, 22 de março de 2018

DRA. FRAPflCISCA HÍLDErá LEAL EVANGELISTA NUNES
RA PÚBLICA GERALDEFENSO

CONTRATANTE

^ICOÚAS BRECKÊNFELD PIMENTEL DimZ

NKN FARDAS - N B P DINIZ & CIA LTDA - ME

CONTRATADA
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Diário Oficial

52 Teresina(PI) - Sexta-feira, 23 de março de 2018 ● 56

''● * V ESTADO DO PIAU
(iOVKKM) 1)0 ESTADO J)0 l‘IAi:í
Sccremria dci Dcjciivnlvímpiilii Enmômirn cTcciiológiro - SEDKT.

TERMO DE HOMOLOGACÃOEADJIIDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 002/2017

PROCESSO N" A A. 152.1.000330/17-80

O Sccrciário do Dcscnvolvimenlo Hconòmico c Tecnológico
do Eslado do Piauí, no uso dc suas alribuivòcs legais. RHSOI.VE:

Com lundamenio no inciso VI, do íirt. 43. da Lei n" 8,666/93 e posteriores
alterações, c conforme o que consta no Processo Administrativo n°
AA. 152,1.000330/17-80.1 lOMOLOG AR o procedimento licilatório na
modalidade Tomada de Preços n” 002/2017. tipo menor preço global, cujo
objeto é a contratação de citipivsa ilc engcnhai-ia para executados .serviços
de 7.000m' (sete mi! metros quadrados) de pavimentação ein paralelepipedo
nas vias urbana.s do município de Santa Rosa do Piaui/PL. e.ADJliDICAR
oobjeto licitado em favordaempresaBSCONSTRLIÇÒl-SIdRLLl-íiPP.
CNPJ n" 17,780.223/0001-1 1. pela proposta mais vantajosa para esta
Secretaria, no valor de R$ 635.381.14 (seiscentos  e trinta e cinco mil.
trezentos e oitenta c um mil e quatorze centavos),

Teresina {PI). 21 de março de 2018.

JOSÉ ICEMARL.AVÔRNÉRI
Secretário

Of. 184

SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE DEADMINISTRAÇOTRIBUTRW -UNATRI

ANEXOU
TERMODE VERIFICAÇÃO DEIRREGULARIDADE

ESTADO DO PIAU TERMO DE VERIFiCAÇO DE IRREGULARIDADE
COBRANÇA OEICMS

N'TV1,SECRETARIADA FAÍNDA
N’ Atenflirento:

Posto Fisea!
Data/Hora Emissão;

No rardeio da função liscalizadora dos tributos esladijaiseiiasaK'aguâriIa do imeressedaSEFAlcorfonitedispõía
Legislação Tributária, lavra-se o presente TERNO

DADOSDO TRANSPORTADOR

Razão Soflab
Endereço:
Municipio:

● ●
vy r/UF:

cks »l»ui
CAPmiLAÇÀO LEGAL

EXTRATO PAR.\ PUBLICAÇ.ÂO
Ato AdministrativoCT- CONSTRUTORA - RECiHE ESPECIAL - Üec 13,5(10/08, arts, 702 a804

SE - aiBSimilÇÃO pelas entradas- Det 13,500/118, arts, 1,142 a 1,147
AP - ANTECIPAÇÃO PARCIAL ● Det, 13,500/08, arl 06
DA ● DIFERENCIALDE ALÍQUOTA - Oec, 13,500/08, art 96
E\ÍN - COMÉRCIO EVENTUAL- Dec. 13.500/08, art. 1,147, III eIV
IRRE- IRREGULARIDADE- Dec, 13,500/08, art 247
COHP- ICMS CO.MPLEHENTAR - Dec. 13.500/08, art 68 c/c PORT. CSFn« 210/09

CONTRATO 17/2niS/DPF/PI
Processo Administrativo n" 00806/2018/DPB/PI
Pregão Presencial n”Oi3/20I7/CLÇ/DPE/PI

CONTRATADA: MARTINS E REIS LTDA
CNpj:()2.7IO,009/0001-! l
Objeto: ser\'iços terceirizados locaçao de ntão de obra, para o car<»o
de motorista veículo pesado, ”
Valor do contrato: R$ 519.298.20 (quinhentos e dezenove mil c duzentos
c noventa c oito reais e vime centavos).
Fonte Recursos; fonte (100) c elemento dc despesa (339037)
Pundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 e 10.520/2002.
Data de Assinatura; 01 de abril de 2018.
Vigência: por 06(seis) meses a partir da data dc assinatura
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
MARTINS E REIS LI DA.

FEC0P-Df:13.5fll]/[18an l,053al.060

Cód:
Razão Social:

Cobrsiça Inposto Multa Acess. Nota Fiscal

CONTRATO N° 18/2ni8/m>F/l>l
P

DETENTOR
rocesso Administrativo n" 00807/2018/DPI-/PI

Dispensa de Licitação n"05/2018/C1XVDP17PI
CONTRATANTE: DHFHNSORIAPUBl.ICADO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ; 41 .263.856/0001-37
CONTR/\TADA:NKN FARDAS N B PDINIZ& CIALTDA-ML
CNPJ: 08.100.195/001-53
Objeto: Contratação dc empresa para confecção dc 50 (cinquenta)
cümiseta.s para o projeto Ação Dcfensorial dcTulclado Direito à Saúde
da Mulher.
Valor do contrato: RS 1.000,00 (um mil reais).
Fonte Recursos; fonte (100) e elemento de despesa 339039 e 339030
Fundamento Legal: Lei Federai 8.666/1993,
Data de Assinatura: da data de assinatura até dia 31 de dezembro de 2018.
Vigência: por 06(seis) meses g partir da data dc assinatura
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PI AUÍ E
NKNFARDAS N B PDINIZ&CIA LTDA-ME

Atribuição da quatidade de DEPOSITÁRIO ao detentor abaixo designado, responsável prfa guarda das mercadorias atéo
fiei cumprimento das obrigações tributárias orarecbmadas

lE/CNPI/CFF. Nome: Assinatura

TESTEMINHAS
Korae: CPF: Assinatura

SERVIDORFAZENDARIO
Nome: Matrinik Assinatura

Maiores informações: Coordenadoria das Licitaçõe.s e Contratos da
Defensoria Pública do Lsiado do Piauí. Endereço; Rua Nogueira T'apcl\’.
138.13, Noivos Teresina PI ou pelo tel. (86) 99476-5262."

Of. 057

Códigos para emissão do DAR: 113008

Of. 050


