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DEFEIMSORIA PUBLICA . /I

DO ESTADO DO PIAUÍ \- .

CONTRATO N° 78/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 02050/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2018, ART.24, II, DA LEI n“ 8.666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO

DE 20(VINTE) PEN DRIVES DE 32 GIGAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA CONNECT

COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, NOS

TERMOS DA LEI N“ 8.666/93, ART. 24, II.

CONTA BANCÁRIA:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3219>0

CONTA CORRENTE: 10197

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n° 41.263.856/0001-

37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, através de seu Defensor

Público Geral em exercício ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, casado,

inscrito no RG n° 1318675 SSP-PI, CPF lú 678035473-70, com endereço profissional na Rua

Jaicos, 1435, Bairro Ilhotas, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e

do outro lado a empresa CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ:
00.489.297/0001-09 Insc. Estadual: 19.431.820-6, com sede na Rua Senador Cândido Ferraz, if 1989

Jockey, CEP. 64.001-390, Teresina-PI, Fone: (86)3233-5770, (86) 3194-3770, neste ato representado
por LUCIANA SANTOS DANTAS, brasileira, RG: n° 928.100-PI, CPF: n° 412.544.653-91,
doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente
Contrato para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) PEN DRIVES DE 32
gigas, considerando o resultado do processo administrativo 02050/2018/DPE/PI. de acordo
Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições
que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto aquisição de 20 (vinte) pen drives de 32 gigas, para
atender as necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Piauí, conforme especificações
constantes neste contrato e processo administrativo.

com as

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDA VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL
DE

1



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

01 Pen Drive Kingston data traveler

SE9 32G prata USB 3.0 — PN

DTSE9G2/32 GB

20 R$ 121,00 RS 2.420,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO RS 2.420,00 (dois mil e quatrocentos e vinte reais)

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

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

proposta de preço e seus anexos ao Processo Administrativo 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 2.420,00 (dois mil e

quatrocentos e vinte reai.s), que será paga no prazo de lei. de acordo com a efetiva entrega.

PARAGRAFO 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 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 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 339030.

CLAUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO:

O objeto lerá 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, na Coordenação de Infraestrutura situado na Rua Nogueira Tapely, 185, Bairro Nqív)
Teresina. ^

os.
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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 EXECUÇÃO, excluídas as razões de força maior
relação aos prazos fixados em pedido ou CONTRATO, será aplicada multa de 2% (dois por cento),
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/Pl aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea
do subitem do instrumento convocatório,

e) À fiscalização compete, entre outras atribuições:
f) Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as

impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA,

h) Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens;

i) Acompanhar e atestar o recebimento parcial
contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento,

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

, com
ao

ocorrências que

definitivo dos bens, objeto desteou

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

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

CLAUSULA 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 rf 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à licitante, direito a
qualquer indenização.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
a) - Compete à CONTRATANTE:

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:

1 - executar fíelmente o objeto deste contrato, de modo que o fornecimento seja efetuado
termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessárias

cumprimento do pactuado;

nos ao

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

3.- cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras e fi scais decorrentes
da execução do presente contrato e quaisquer outras relativas ao objeto. \ /

3



DEFEIMSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N® 78/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n® 02050/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2018, ART.24, II, DA LEI n*^ 8.666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO

DE 20(VINTE) PEN DRIVES DE 32 GIGAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA CONNECT

COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, NOS

TERMOS DA LEI N" 8.666/93, ART. 24, II.

CONTA BANCARIA;

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA; 3219-0

CONTA CORRENTE: 10197

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n® 41.263.856/0001-

37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, através de seu Defensor

Público Geral em exercício ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, casado,

inscrito no RG n° 1318675 SSP-PI, CPF n° 678035473-70, com endereço profissional na Rua

Jaicos, 1435, Bairro Ilhotas, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e

do outro lado a empresa CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ:

00.489.297/0001-09 Insc. Estadual: 19.431.820-6, com sede na Rua Senador Cândido Ferraz, n° 1989

Jockey, CEP. 64.001-390, Teresina-PI, Fone: (86)3233-5770, (86) 3194-3770, neste ato representado

por LUCIANA SANTOS DANTAS, brasileira, RG: n® 928.100-PI, CPF: n® 412.544.653-91,

doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente

Contrato para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) PEN DRIVES DE 32
GIGAS, considerando o resultado do processo administrativo 02050/2018/DPE/PI. de acordo com as

Lejs n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições
que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto aquisição de 20 (vinte) pen drives de 32 gigas, para
atender as necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Piauí, conforme especificações

constantes neste contrato e processo administrativo.

ESPECIFICAÇÃOITEM QUANTIDA VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DE
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PlAUl

01 Pen Drive Kingston data traveler

SE9 32G prata USB 3.0

DTSE9G2/32 GB

PN

R$ 121,0020 RS 2.420,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO RS 2.420,00 (dois mil e quatrocentos e vinte reais)

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

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

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

CLAUSULA 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.

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá pelo objeto fornecido a importância RS 2.420,00 (dois mil e

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

A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá apresentar prova de

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

PARAGRAFO UNICO

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - Verificado algum dos casos previstos na alínea d, 11. 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.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

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

de Recurso 100 e elemento de despesa 339030.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO:

O objeto terá 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, na Coordenação de Infraestrutura situado na Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro Nqínos,

Teresina. p
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

b) O preço proposto inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos Iraballiistas 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 fi xados 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/Pl aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea
do subitem do instrumento convocatório,

e) À fiscalização compete, entre outras atribuições:
0 Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que

impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA,
h) Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,

todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens;
i) Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo dos bens, objeto deste

contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento,

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

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

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

nos tenrtos 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.

3
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4 - manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação obtidas no processo administrativo;
5. - Não transferir no lodo 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 do

objeto, 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. 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;
a.2. Atrasos injustificados nos prazos de execução;
a.3. Paralisação na execução sem a devidajustificativa;
a.4. A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo de

recuperaçãojudicial 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 XVIl.

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

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. I. 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;

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 reabilitado

> 4
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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 VINCULAÇÃO

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°

02050/2018, 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 Otlcial 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

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 fonna, para

que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Teresina-Pl. 15 de agosto de 2018.
✓

A

^RISVALDO MARQUES DOS REIS
DEFENSOR PÚBLICO GERAL EM EXERCÍCIO

CONTRATANTE

J ,0-u-V

LUCILA SANTOS DANTAS
CONNECT COWUTADORES E SISTEMAS LTDA

CONTRATADA

5
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PORTARIA GDPG N° 507/2018

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUL no uso de suas

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

novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente pelas partes, de

acordo com suas cláusulas e as 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 Administração Pública especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei

n" 8.666/93;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 14.483. de 26 de maio de 2011.

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

RESOLVE:

Art. r. Designar o servidor RAIMUNDO NONATO UCHÔA FILHO, matrícula n°

309841-9 e CPF n° 770.333.373-53. para acompanhar  e fiscalizar, como titular, a execução do

Contrato n° 078/2018/DPE/Pl. celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

PIAUÍ e a empresa CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA., CNPJ n°

00.489.297/0001-09. que tem por objeto a aquisição de 20 (vinte) pen drives de 32 gigas para atender

as necessidades da DPE/PI. tendo vigência contratual de 15 de agosto de 2018 a 31 de dezembro de

2018. devendo a entrega ocorrer na forma prevista na letra *‘a” da cláusula sétima do contrato

SLipramencionado.

Art. 2®. Designar o servidor CID WILLAME CARDOSO DA SILVA, matrícula

11° 321701-9 e CPF n° 444.420.173-87, 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 Portaria 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-PI, 22 de agosto de

2018.

/ Piiblisa C
L
G
eal Evangelista NunesFrancisca

Defensora eral do Estado do Piauí

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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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O

Pregão Presencial n- 008/2018

Processo Administrativo n^ 009/2018EXTRAIO DECONl RAIO

Processo Administrativo n° 024/2018
Procedimento - DISPENSA 16/2018

CONTR.ATANTE: HOSPITALTERESINHANUNES DE BARROS,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita na CNPJ sob o n°
06.553.564/0017-03. situada na Avenida Cândido Coelho, n 1.215.

Centro, São João do Piauí-Pl.
CONTR.ATADA:F. VASCON VELOS CRUZ-EPP inscrito no CNPJ sob

o n° 14.800.952/0001-02 , situado na Rua Juracy Freitas Major, n°

1046-B. Bairro Angelim, CEP n'’ 64034-210, Teresina-Pl.
OB.IETO: fornecimento de materiais de consumo e permanente para
tratamento de saúde

Valor; R$ 34.499.90(trinta e quatro mil e quatrocentos e noventa e
aAi'e reais e noventa centavos)

idade: 02 meses
bONTE DE RECURSO:TESOURO/SUS/PCEP

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24. IV, da Lei 8.666/93

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção e Reparos e

Prestação de Serviços de Informática.

Com fulcro no art 4“ XXII, da Lei 10.520/2002, e ait 7-, IV, do Deaeto

3.55S/2000, HOMOLOGO oresultadodalicitaçàoPregàoPresencialn2 008/2018,nijoobjetoéa

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção e Reparos e Prestação

deServiços de Informática, com preço final de:

VALOREMPRESALOTE

53.470,00ANTONIO ABEL DE SOUSA 22665269368I-Prestação deServiços de

Manutenção e Reparos

41.800,00DRB NASCIMENTO ME-CYBER

CARTUCHOS
II - Prestação deServiços de

Informática
São João do Piauí. 14deagostode 2018,

MARIA SANTANA DE S. ANDRADE E SILVA

Diretora Geral Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros

Of. 166

Publique-se, no loa! de costume, o presente termo de homologação e os extratos

dos contratos respectivos.

GO\ FKNO DO K.S I.tnO IM)
se( 'ri:t.\ri.\ Di; es i ado d a sai de
HOSIfrr.\l,RRC;tONAI, Ef.STAQl IO 1‘OUTEI,\

Valença doPiaui-PI, 20 deagosiode 2018,

Lucília Maria Dantas Marreiros
Diretor GeralTERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Of. 143

Pregão Presencial n- 006/2018

Processo Administrativo n- 007/2018

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PlAUl

j; Aquisição de Gás de Cozinha.

EXTR/\TO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

Com fulao no ait 4-, XXll, da Lei 10,520/2002, e art 7-, IV, do Deaelo n-

3.555/2000, HOMOLOGO oresultado da licitação Pregão Presencial 006/2018,cujoobjetoéa

Aquisição de Gás de Cozinha, com preço final de:

C:ONTIU\TO N° 078/2018/DFE/PI
Processo Administrativo n" 02050/2018/DPE/PI

Dispensa de Licitação n" 022/20I8/CLC/DPE/PI
CONTRATANTE; DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/0001-37
CONTRATADA: CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS
LFDA
CN PJ; 00.489.297/0001 -09

Objeto: Aquisição de 20(vinte) pen drives de 32 gigas.
Valor do contrato: R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339030)
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993, art.24. inciso 11.
Data de Assinatura; 15 de agosto de 2018.
Vigência: da data de assinatura até 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.

VALOREMPRESALOTE

23310,00lALVESDASILVA&ClALTDAUnico

Publique-se, no ioal de costume, o presente termo de homologação e o extrato do

contrato respectivo.

Valença doPiauí-Pi,20 de agostode 2018. Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira

Tapety. 185. B. NoivosTeresina-Pi ou pelotel. (86) 99476-5262.
Of. 162

Lucília Maria Dantas Marreiros

Diretor Geral
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A DEFENSORA PÚBLICA GERAL. no uso do suas

atribuições legais, conferidas polo arl. 13. inciso lil. da Lei
Complementar Estadual n" 059. de 30 dc novembro de 2.005. RESOLVE:

acompanhare fiscalizar, como suplente, acxccuçao do contrato acima
descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

/\rt. 3®. Designar o Defensor Público. Dr. IVANOVECK
FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula n°

207.852-0. para acompanhara execução do referido contrato, no âmbito
das atribuições dc Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

PORTARIA N®110/2()18-CGP

CONCEDER a Defensora Pública de 2* Categoria Dr®
Priscila Poegere Rodrigues da Silva licença médica dc (30) dias.
confomie atestado médico, datado do dia 16/08/2018 cm anexo, dc acordo
com art. 76 da Lei Complementar n° 13 de 03/01/1994. retroagindo os
efeitos desta portaria a partir l6deagostoa 14de setembro dc 2018.

Art. 4®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação c terá vigência até o vencimento do contrato c de sua
garantia, quatido houver.

PORTARIA N"ni/2()18-CGP
('lENIlFIQUE-SE. REGISTRE-SE ECUMPRA-SE.

CONCEDER a Defensora Pública de 2“ Categoria Dr"
Germana Melo Bezerra Diógenes Pessoa licença Maternidade de
(180) dias, conforme processo de n° 02305/2018 c atc.stado médico,
datado do dia 14/08/2018 em anexo, de acordo com arl. 96 da Lei

Complementar n° 84 de 07/05/2007. retroagindo os efeitos desta
portaria a partir 14 de agosto de 2018 a 09 de fevereiro de 2019.

GABINEI E DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, cm
Teresina-PI. 22 de agosto dc 2018.

Francisco Hildeíh Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

Of. 448
CIENTIFIQUE-SE. REGISTRE-SEECUMPRA-SE.

t***'I  GOVKRNO 1)0 KST.ADO 1)0 PIAl’Í
)  Secrrinrin riu Meio Ambiento c Recursos Hidricus di> Fsluriu üo PixuiGABINETE DA DEFF.NSORA PÚBLICA GERAL, em

Tercsina.21 de agosto de 2018.
PORTARIAGAB.N® 037/2018 Teresina. 22 de agosto de 2018.

POR FARIA G DPG N" 507/ 2018-08-22
O SECREl ÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

RECliRSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

A DEFENSOR.\PlIBLICAGERAL DO ESTADO DO

PIALI. no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13.
inciso XX da Lei Complementar Estadual n° 059. dc 30 de novembro
de 2005. Artigo r - Designar a Comissão de Licitação da Secretaria do

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEM AR, abaixo discriminada,

para promover c julgar doravante os processos licitatórios referentes

às diretrizes para seleção contratações e aquisições da
Superintendência dc Recursos llidricos, relativo ao componente
recursos hídricos, pelas regras do Banco Mundial  e subsidiariamente
aLei 8.666/93.

C'ONSIDERANDO que os contratos devem ser
executados fielmenle pelas partes, de acordo com suas cláusulas c as
normas da Lei n° 8.666. de2l dejunhode 1993:

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá
scracompanhadac fiscalizada por um representajite da Administração
Pública especialmcnte designado, por força do artigo 67 da Lei n°
8.666/93;

n IHCARllS:

r - Presidente: ERYSON Ti IIAGO DO PRADO BATISTA-
m:ü. n° 195062-2

2"-Membro: MARIAALDENIRES DESOUSALIMA-mal, n®
246716-0

3®- Membro; ISABELLACARVALi IO DIAS DEALMEIDA-
mat.n" 318753-5

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n® 14.483.de
26 dc maiode 2011. institui, em seu anexo III. o Guia de Fiscalização
dos Contratos de Terceirização,

RESOLVE;

SUPLENTE:

MARCOS REIS FIT.INTO - mal. n® 321.546-6
Art. r. Designar o servidor RAIMUNDO NONAFO

UCI lÔA FI LI IO. matrícula n° .309841 -9 e CPF n® 770.333.373-53. pítra
acompanhare fiscalizar, como titular, a execução do Contrato n® 078/
2018/DPE/l>l. celebraík) entie a DEFENSORIA PÚBLICA DO lüSTADO

DO PIAUÍ eacmpresaCONNECFCOMPiri ADORESESIS I EMAS
L FDA., CNPJ n® 00.489.297/0001 -09, que tem por objeto a aquisição
dc 20 (vinte) pen drives dc 32 gigas para atender as necessidades da
DPF7PI. tendo vigência contratual de 15 dc agosto de 2018 a 31 de
dezembro de 2018. devendo a entrega ocorrer na forma prevista na
letra "a” da cláusula sétima do contrato supramcncionado.

Artigo 2” - Esta Portaria entra em vigor a partir dc sua
publicação.

Artigo 3® - Revogam-se as disposições em contrário.

Cientifique-se. Publique-seeCumpra-.se.

ROBERIOASLAYDEARAU.JO BARROS

Secretário dc Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Of. 574

Art. 2®. Designar o servidor Cl D \MLLAME CARIK)SO
DA SILVA, matricula n® 321701-9 e CPF n“ 444.420.173-87. para


