
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO 84/2018 - DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 02018/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N ’ 23/2018 - CLC/DPE/PI

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)

MICROFONES SEM FIO PROFISSIONAL, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PIAUÍ,

ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

- DPE/PI E A EMPRESA CENTRO MUSICAL LTDA,

NOS TERMOS DA LEI N° 8.666/93.

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3219-0

CONTA CORRENTE: 92558-6

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

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

através de sua Defensora Pública-Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL

EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG n° 1101403 SSP-PI, CPF n°

470.488.323-04, com endereço profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,

nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa CENTRO

MUSICAL LTDA, com sede na Av. Rui Barbosa, n° 29, Centro/Norte, CEP: 64000-090

TERESINA/Pl. inscrita no CNPJ 41.257.130/0001-91, neste ato representada por AGNELO

PRUDÊNCIO DE CARVALHO, RG: 360.610 SSP-PI, CPF: 001.926.783-53. denominada

simplesmente CONTRATADA, resolvem em comum acordo finnar o presente Contrato,

considerando o Processo acima, de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de

1993, e suas alterações posteriores, na modalidade Dispensa de Licitação n° 23/2018/DPE.

nos termos da Lei n°. 8.666/93, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto deste CONTRATO o fornecimento de 02 (DOIS) KITS CONTENDO 02

(DOIS) MICROFONES SEM FIO PROFISSIONAL TIPO BASTÃO, para atendiirènto das

necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Piauí.
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EMPRESA: CENTRO MUSICAL LTDA, CNPJ: 41.257.130/0001-91

ENDEREÇO: AV. RUI BARBOSA, N° 29, CENTRO/NORTE,CEP: 64000-090
TERESINA/PI

REPRESENTANTE LEGAL: ÂNGELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO

TELEFONE: (86) 3221-4413
Valor

total

(RS)

Valor

unitário
EspecíficaçÕ

QntDescriçãoItem Marca
es

(RS)

Kit contendo 02 (dois)

Microfones

profissional, tipo bastão,

com alcance no mínimo de

40 metros e base receptora,

atendendo as especificações

do ATO n°. 14.448 e

sem

homologado pela ANATEL

fio01

515,00 1.030.00unidade 02JWL

TOTAL RS 1.030,00 (um mil e trinta reais)

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de

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

como as especificações referentes ao mesmo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO:

3.1. O presente contrato possui valor de RS 1.030,00 (um mil e trinta reais), as despesas

decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI.

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 FISCALIZAÇÃO, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos

e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, 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, s^á
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debitado do valor devido a DPE-PI, 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. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas

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

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.

CLÁUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

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

própria da DPE-PI nos seguintes termos: Natureza 449052 - Fonte de recurso 100.

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização de Dispensa de Licitação n°

23/2018 - DPE/PL realizado com fundamento na Lei n° 8.666/93 com suas alterações, demais

normas regulamentares aplicáveis à espécie.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DACLÁUSULA SEXTA

CONTRATADA:

6.1 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de

25% (vinte e cinco por cento) de cada item contratado, desde que a despesa não esteja liquida;

6.1.1. Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superioridades ao limite de

25% estabelecido no item anterior.

6.2. Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constante da proposta

vencedora, bem como do edital e seus anexos.

6.3. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade

subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE.

●u
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6.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em

apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o

acompanhamento pela CONTRATANTE.

6.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do

fornecimento.

6.6. Substituir no prazo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer material que a Fiscalização da

CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou não atenda às especificações exigidas

no Termo.

6.7. Comunicar por escrito ao Fiscal da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

6.8. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos

produtos contratados.

6.9. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e no Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega, respeitadas

as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas.

7.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser

solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

7.3. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de

natureza grave.

7.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação.

7.5. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Instrumento e no Contrato.

7.6. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e no Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa

de mora de 2.0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por

cento),

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

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes

penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93;

b.l. Advertência;

b.2. 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 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 NONA - DA FISCALIZAÇÃO AO FORNECIMENTO:

9.1. À fiscalização compete, entre outras atribuições:

9.1.1. Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que

impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA.

9.1.2. Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,

todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens.

9.1.3. Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo dos bens, objeto deste

contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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10.1 O presente contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2018 a contar da sua data de
assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1. 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;

11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do
objeto, na forma do parágrafo 1° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, preservados que ficam as
composições consensuais.

11.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao
presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou
questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei n° 8.666/93 e alterações
previstas na Lei n° 8.883/94.

DA INEXECUÇÃO E RESCISÃOCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
CONTRATUAL

12.1 A inexecução 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 cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; . ..

12.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada;
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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, ajuizo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada;

12.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

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 do fornecimento;

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 fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva do fornecimento;

12.2.11 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 § 1 o

do arl. 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 desmobili?ações e
ireito demobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o^
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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, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor

dos prejuízos calculados, já calculados ou estimados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL

DE ENTREGA DO OBJETO

13.1 A entrega deverá ser efetuada no Anexo 1 do Núcleo Central da Defensoria Pública do

Estado do Piauí, à Rua Nogueira Tapety. n. 185 - Bairro dos Noivos, Teresina (PI) no horário

de 7h30m as 13h30m de segunda a sexta-feira, aos cuidados da Coordenação de Infraestrutura

e Transportes.

13.2. Os materiais deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias contados a partir da

solicitação ao fornecedor.

13.3. O recebimento e a aceitação do objeto licitado obedecerá ao disposto no art. 73, inciso II

e seus parágrafos, da Lei n.° 8.666/93:

a) provisoriamente, no ato da entrega do material, para efeito de posterior verificação da

conformidade do material com a especificação definida no termo de referência;

b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis  a contar do recebimento provisório, após

a comprovação da adequação do objeto às especificações do Termo de Referência.

13.4. Toda entrega deverá ter prévia programação de data e hora.

13.5. Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente

contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fomecim^fó.
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13.6. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido

provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades.

devendo o produto ser recolhido e substituído.

13.7. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então será desconsiderado,

iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

13.7.1. O fornecedor terá prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a

substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pela Defensoria Pública do

Estado do Piauí.

13.7.2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada

incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital.

13.8. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele

relativa, nem a élico-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as

seguintes condições:

13.8.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a

Especificação Técnica;

13.8.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;

13.8.3. Entrega no prazo, local e horários previsto no Termo de Referência.

13.9. O recebimento definitivo dar-se-á:

13.9.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;

13.9.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações

constantes no Termo de referência e/ou com amostra aprovada.

13.10. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento

Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela

atestação no verso da nota fiscal, considerando o valor da compra, de acordo com previsão

legal.

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.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1. 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 rf 8.666/93, suas

alterações posteriores e demais legislação vigente.

15.2. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PL 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 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 partes contratantes
e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes
contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusula.

Teresina/PI, 03 de setembro de 2018.

DRA. FRANCISCA HILDETITIeAL EVANGELISTA NUNES
Defensora Pública Geral

CONTRATANTE

AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO
CENTRO MUSICAL LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

RG/CPF:RG/CPF:
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PORTARIA GDPG N® 546/2018

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, 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

11^8.666/93;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 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 SAMUEL CASTRO OLIVEIRA, matrícula n° 3 18506-

X e CPF n° 027.468.823-96, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato n°

084/2018/DPE/Pl, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a

empresa CENTRO MUSICAL LTDA, CNPJ n° 41.257.130/0001-91, que tem por objeto

fornecimento de 02 (DOIS) KITS CONTENDO 02(DOIS) MICROFONES SEM FIO

PROFISSIONAL TIPO BASTÃO, para atendimento das necessidades da Defensoria Pública do

Estado do Piauí, com vigência a partir do dia 03 de setembro de 2018, até 31 de dezembro de 2018.

Art. 2°. Designar o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES, matrícula n°

030.552-9 e CPF n° 273.489.543-91, 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.

o

ClENTIFlQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 04 de setembro

de 2018.

Francisca HildètmLeal Evangelista Nunes

Defensora Pública Geral 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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38 Teresina(PI), Quinta-feira, 6 de setembro de 2018* 168

OBJETO: Aquisição de 01 (um) EXAME DE BRONCOSCOPIA
PARA MENORES DE 14 ANOS, para a paciente ELOAR VITÓRIA
DIAS ELITE RIOS ABREU.
EMPRESA SELECIONADA: MEDIMAGEMS/C
VALOR TOTAL: RS 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO ESTADUAL
Outras Informações na Comissão de Licitação da SESAPI.

Publique-se.

EXTR.ATODEJUSTlFlCATlVAiT^ATlFICACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° A A.900.1.014478/18-02
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO; N“252/18
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV. da Lei 8.666/93, DECISÃO
JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO JUDICIAL N." 0000004-
28.2015.8.18.0004
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) GRAMAS De
ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 - 10,
PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, VITAMINAS, MINERAIS,
ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE para a paciente JOÃO RAFAEL
SILVA RODRIGUES.
EMPRESASELECIONADA:ALFA MEDICO HOSPITALARCNPJ
N.‘’17.129.904/000I-14.

VALOR TOTAL: R$4.140,00 (quatro mil cento c quarenta reais).
FONTE DE RECURSO: lOO-TESOURO ESTADUAL
Outras Informações na Comissão de Licitação da SESAPI.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí
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OEP6WSOWA PÚBtICA
DO ESTADO DO PIaÜI

Publique-se.
EXTRATO PARA PU BLICAÇÃO

Ato AdministrativoEXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICACAO
  .LSSOADMINISTRATIVO: N*^AA.900.1.003565/18-24

DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: N^253/l 8.
FUNDAMENTO LEGAL Art. 24. IV. da Lei 8.666/93. DECISÃO
JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO JUDICIAL N" 0019336-
97.2011.8.18.0140.
OBJETO: Aquisição de 7.200 (sete mil e duzentos) mililitros de
ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1-10 ANOS,
PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, VITAMINAS, MINERAIS E
ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE e 1.500 (um mile quinhentos)
mililitrosde MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA
COM AGE, para o paciente SARA SOUSA SILVA.
EMPRESASELECIONADA: R.O CARVALHO DO NASCIMENTO

VALOR TOTAL: RS 1. 152.00 {Um Mil e Cento e Cinquenta e Dois
Reais)
EMPRESASELECIONADA: ALFAMÉDICO HOSPITALAR

VALOR TOTAL: R$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)
FONTE DE RECURSO; lOO-TESOUROESTADUAL
Outras Informações na Comissão de Licitação da SESAPI.

PR.
CONTRATO N° 083/2018/DPE/Pl
Processo Adm inístrativo n" 02054/2018/DPE/PI

Dispensa de Licitação n" 024/2018/CLC/DPE/PI
CONTRATANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:4l.263.856/000l-37
CONTRATADA: A LUIZ NETO-ME (SKALA METALÚRGICA)
CNPJ:02.89I.966/0001-91

Objeto: Aquisição de correntes, postes e cadeados para identificação
das vagas de estacionamento do prédio da Defensoria Pública do
Estado do Piauí.

Valor total do contrato: R$ 5.965.00 (cinco mil e novecentos e sessenta
e cinco reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (449052) e (339030)
Fundamento Legai: Lei Federal 8.666/1993, art.24, inciso II.
Data de Assinatura; 03 de setembro de 2018.

Vigência: da data de assinatura até 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAU  í E A
LUIZNETaME.

Publique-se.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety. 185, B. Noivos Teresina-PI oupelo tel. (86)99476-5262.
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EXTRATO DE JUSTI FICATIVA/RATI FICAÇÃO

  SSO ADMINISTRATIVO: N° AA.9QQ. 1.014508/18-08
D>-^.-i.NSABILIDADE DE LICITAÇÃO: N2^254/l 8.
FUNDAMENTO LEGAL:Art. 24. IV. da Lei 8.666/93. DECISÃO
JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO JUD1CIALN°0019336-
97.2011-8.18.0140.
OBJETO: Aquisição de 90 (noventa) frascos de SUPLEMENTO
HIPERPROTEICAEHIPERCALÓRICO, RICO EM VITAMINAS,
MINERAIS E LIPÍDIOS,CONTÉM SACAROSE E LACTOSE,
ISENTO DE GLÚTEN e 1.500 (um mile quinhentos) mililitros de
MÓDULO DETRIGLICERÍDEOSDECADEIAMÉDIACOMAGE,
para o paciente FRANCISCO LUCAS DE ARAÚJO ROSA.
EMPRESASELECIONADA: R.OCARVALHODONASCIMENTO
VALOR TOTAL: R$ 724,50 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais e
Cinquenta Centavos)
EMPRE.SASELECIONADA; ALFA MÉDICO HOSPITALAR
VALOR TOTAL; R$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)
FONTE DE RECURSO; 100-TESOURO ESTADUAL
Outras Informações na Comissão de Licitação da SESAPI.

PRÇ

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N° 084/2018/DPE/Pl
Processo Administrativo ii" 02018/2018/DPE/PI

Dispensa de Licitação n" 023/2018/CLC/DPE/PI
CONTRATANTE: DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADA: CENTRO MUSICALLTDA
CNPJ:41.257.I30/0001-9I

Objeto: Aquisição de 02 (dois) kits contendo 02 (dois) microfones
sem fio profissional tipo bastão
Valor total do contrato: R$ 1.030,00 (um mil e minta reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (449052)
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993, art.24. inciso II.
Data de Assinatu ra: 03 de setembro de 2018.

Vigência: da data de assinatura até 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
CENTRO MUSICALLTDA

Publique-se.

EXTRATO PE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N“ AA.900.1.008873/17-63
DISPENSABILIDADE DE LICITACÃO; 21 A! 18. Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço; Rua NogueiraCl iMr» A rwTrA icr^Ai - A..» a r»
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DídubAíS das ativIíL^ nti óruito de execução ào «uai é tóú5w e sem
.  Src uizos dns atritJuíçõc.s rdaUvas à

CONvSmKRANDO íiuc a cxccuv«o do comrat«^dcvçr« ser oerensorÍH Públfeada Infância edaJuveníude.Mtorcr|^®»4
scsjmpanh^lac fiscalizada pi« um representante da Admimsíra^o ficy;temhrode20l8a04ílemnn^de20t9( Proc.Aatn.uz-tzy/zutoj.
1‘õbHca cspecialmenle designado, por força do artigo 67 da l.ei n” „ r-ooAi Ptn iVfÉ^ir«.»4de
Méòm-. GABlNETCnADí:FBNSORAHJBUC.A-CiERAL.emlefesira,iWdc

setembro <k 2018.
rONSIDtRANIK) qac o üccreto Estadual o" l4.-183,de 2f> de maio
de 2011. institui, em seu anexo III. o Guia <k Fiscalização tkis
GomratOíi Terceiriraçâo, RtSOI/VE: SIeNMW PÍ BUCAGK^L l>0 ESMDO.m^.*

atribuições legais, conferidas pel» art, >3. mmo^ da l.et
Lomnlemcntar Fistadual n^059. <k
'ONSIDFRANOOorcsulladodo Edital CjDP<iN“0i»2ü1»-

Art. í*. Designar « servidor SAMl Kl. CASTRO OLIVKIRA.
matricula n“3l8506-XeCPF n" 027.468.823-96. j^aia acompanhar c  (
fiscalizai, corno fi tulM. a t.xeeuçâo do Contrato n° 084/2018/DPH/TI.
cctebrffifeattrea DEU-NSORlA Pl Bl ,!CA IK) ESTADO DO PIAl t RFüOLVEt
cnemtmaCENTROMl'SlCALLTDA.CNPJnMl-2.17J3ft'0001-
Ul.uuetem norobjetoo Ibniccimcnto üe02 (DOIS) KIES CONTENiX.)
Ü2(DC«S5lM01X)NbS.SKMFI01»|{0nSSl{»(Ái;nP<>BASTÂ0,
para atendimento das neecss idades tia Defenwjria fóWica do Estado
do 1’iauí. vjgiJncia a partir do dia 03 ik sclcinbio de 2018, até .31
tfc dcKtmbío de 2018.

DESIGNAR 0 Defensor Púbbco Dr.
OUVEIRA EÍI.HO paramuarem
doartigft73dal.*íCompleinenl8rn 220,deUdofanldc29n

preíulMis das atividades no orgfit> dc cxccuçSto do qual é tiWl^
c sem p4juizos das atribuições rclativis á subst»uiç&)
ã Defensoria Pública Regional de I nhuma-PI, pelo J3 dc
setembro dc 2018 a ü dc março dc 2019 (Proc. Adm. 02467/2018).

sem

Art. 2*. Designa o servidor ri.OI DE DK SOUSA MENESES,
m«ricu!an“O30.552-9cCPin'’273,489.543-91, pí^acompanhttfc
fiscalizar, como suplente, aexccuçâi) do Contrato acima descrito nos
impedimenws legais e eventuais do titular.

GAIH.NETF.DADEFENSORIAPCJBLIC:aGERAL, Obdeactembrode
2018.

POHIARIA GDPGN'552/2018
A DEFENSORA Pl'BUC:A GERAL, no uso dc suas atribuições
legaLs. conferidas pelo art. 13, inciso XX da l.ei Compicracniar
Estadual n®U59. dc 30 dc novembro dc 2005.

CONSIDERANDOo rcsultwE) do Idital GDK» N”014/2QI8;

Art. 3*. Designar o Defensor Público, Dr. IVANOVICK FEl fOSA
DlASfJNH*:iRO,DírclwAdminif?lialivo.mítírículnn‘’207.852-0. pura
acompanhar s execução do referido conlrato. no âmbito das
alributçõcs dc Gestor dos Contratos dcsia Dcfensoria PúWicn,

Art 4°. Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação c tera
vieència alé o vencimento do contraio c dc sua garantia quando tz
houver. CUNTII-IOI lE-SE. REGISÍRE-SE BaiMPRA-SF- DESIGNAR aDefensora Pública Üra LIIDMU .1A M ARIAREIS PAES

l.ANDIMp^a aluar em reramede «cumulaçãn, n<» termos do artigo
73daLcK.om|^Ricntarm22fi,dc il dc abril dc 2017, semfxejuizos
das atividades rmôrgâudc cxecuçõo tto qual é titular e sem prejulzc»
das utribuições relativas à substituição natural, junto i Defentoría
Pública
dc2t)18

Rezk)flaldcMim«nhorí;iFPI.pelopcriododcl3de setembro
a l Jdcma^de2019lft’oc. Adm. 02472/2018).

GABlNbTEI>ADit}ENSORIAPÚBUCA<jERAL.eTnTcrcsina-P!.
04 de setcmbíúde20l8

PORTARIA GDP<; V547/20I8
A DEFENSORA PI BLICA GERAL DO F.S I ADO. no uso dc sua.s
atribuições kgai.s. conferidas pelo art. 13, incLso XX du l.ci
l,’t»mplcmcnlar Estadual n''059, de 30denovembm^ 2(K)5.

CONSIDERANDO «i resultado do Editái üDK}N“OI 5.^018

KFHHATí

GABINETE DA DHFENSORIA PÚBLICA GERAL, 06 de setembro
dc20l8.

PORTARIA GDPQN*553/2018
A DEFENSORA PMBUCA GERALDO ESrADO,no «so de suas
atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inqtso XX da Lei

DfeSIGNARôOdimsorPúblicoDr.RICAftDOMíH/RAMARlNlIO Complcincmarl^adualií* 059, de 30 de novembro de 2605,
para alim ©n regime d* subslituiçâo, mw art^o 7J-A da l.ci CONSIDERANOOorçsuUi^d«RdiialGDPGN‘Ol4/i»l8;
( uijiplemcntaf n" 220. dc 11 dc abril de 2017, sem prejuízos itu-v
aiivitlâdcs ooõrgâodcexecuçfltído qual élitularescm prejuízos das RFÍSX.VE;
airibuíç^ relativas à substituição natural, 1* DefensurU Pública
do Tribum«Ído Júri. petn periikin dc (14 dc setembrode 2018 a 04 de
marv» de 2019 (Proc. Adm. 024 57.2018).

DESIGNARuDefensotaWtblica Dm. ItLRADJAMfOIEtUKy .
IIGLEIREDO FREITAS FRF.ITAGpwa uu»
ac um u l»çã«, iH» termt» d« a rtígn 73 d» L<i C
de tl de abril dc 2017, sum prejuízos da&.qiOy.
execuçAi) qual é tiluiar e sum
substituição itatuml. juefu t Denotorbi
Demervai Lubão-H.pek} {Kflodu(|e>Ú>
murçndciOlOD^. Adm. 0245)/^»
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PORTARIA ODPG .N'548/2018
ADEFEN-SORAPÚBlIf AGFKALDÜ ESTADO.rtoosodesuns
atribuições iegab, uonlçridaA pdo art, U. Jnciso XX du l.ci
Omplcmcn»su;Esis«lu<iÍ fi"059. dc3ü de oovçmbiwtk 2(K)5. dc2üia
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