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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N” 87/2018-DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 02037/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N“ 26/2018 - CLC/DPE/PI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESACONTRATO

ESPECIALIZADA A FIM DE REALIZAR A

TRANSPOSIÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
ALOCADO NO NÚCLEO CENTRAL A SER INSTALADO

NA SEDE PROVISÓRIA DA DPE/PI, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O ESTADO DO PIAUÍ, ATRAVÉS DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMPRESA ALCIANA MENDES DA SILVA - ME, NOS

TERMOS DA LEI N° 8.666/93.

DPE/PI E A

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0044-2

CONTA CORRENTE: 9.155-3

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-Pl, através de sua Defensora

Pública-Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada,

inscrita no RG \f 1 101403 SSP-PI, CPF n° 470.488.323-04, com endereço profissional na Rua

Nogueira Tapety. 138, BaiiTo dos Noivos, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente

CONTRATANTE e a empresa ALCIANA MENDES DA SILVA - ME, com sede na Rua Gabriel

Ferreira, 1928, Vila Operária, CEP: 64.002-350, TERESINA/PI, inscrita no CNPJ

24.240.581/0001-05. neste ato representada por ALCIANA MENDES DA SILVA, RG: 750.000 SSP-

Pl, CPF: 428.728.983-87. denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem em comum acordo

fmnar 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°

26/2018/DPE, nos termos da Lei n°. 8.666/93, mediante cláusulas e condições que se seguem:

11'

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto deste CONTRATO a CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A

FIM DE REALIZAR A TRANSPOSIÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALOCADO NO

NÚCLEO CENTRAL A SER INSTALADO NA SEDE PROVISÓRIA DA DPE/PI. situada na Rua

Jaicós n” 1435 -Bairro: Ilhotas - PI CEP: 64.014-060 - Teresina - Piauí.

EMPRESA: ALCIANA MENDES DA SILVA - ME, CNPJ: 24.240.581/0001-05
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ENDEREÇO: RUA GABRIEL FERREIRA, N° 1928, VILA OPERARIA, CEP: 64.002-350.
TERESINA/Pl

REPRESENTANTE LEGAL: ALCIANA MENDES DA SILVA

TELEFONE: (86) 98844-2016/99576-2360

Valor

unitário
Valor total

(RS)
QntItem Descrição

(RS)

Desinstalação do Sistema de Segurança acocado no

Núcleo Central e Instalação deste sistema na Sede

Provisória da DPE/PI. que contém:

- 01 Central de Câmeras com 16 canais;

- 05 Câmeras Modelo VHD 1220B G3;

- 07 Câmeras Modelo VHD 1220D G3;

- 11 Câmeras Modelo AHD VM 3121 IRG3;

-01 Câmera Modelo VM 3031 IR;

- 04 Sensor de Barreira:

- Sistema de Alarme.

01 5.695,00 5.695.00
01

TOTAL RS 5.695,00 (cinco mil seiscentos e noventa  e cinco reais)

CLAUSULA 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 total de R$ 5.695,00 (cinco mil seiscentos e noventa e cinco

reais), 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 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, será 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;
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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 anterionnente 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.

CLAUSULA 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 339039 - Fonte de recurso 100.

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização de Dispensa de Licitação n° 26/2018 -
DPE/PI, realizado com fundamento na Lei n° 8.666/93 com suas alterações, demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 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 ou subcontratações não
autorizadas pela CONTRATANTE.

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.
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6.6. Substituir no prazo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer niaterial/serviço 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:

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
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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

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

CLAUSULA 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 11, Lei n° 8.666/93;

1 1.2. 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.

1 1.3. 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 fonna da Lei n° 8.666/93 e alterações previstas na Lei n° 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 A ine.xecução 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:
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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 subcontrataçào 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;

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

impossibilidade da conclusão do fornecimento;

DEFENSORIA a comprovar aa

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 interposiçâo 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 § lo do art. 65 desta Lei;
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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 nonnaiizada 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, cautelannente, 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 Os serviços deverão ser prestados do Núcleo Central da Defensoria Pública do Estado do Piauí, à

Rua Nogueira Tapety, n. 138 — Bairro dos Noivos, Teresina (PI) no horário de 7h30m as 13h30in de

segunda a sexta-feira e na Sede Provisória da DPE/PI, situada na Rua Jaicós n° 1435 - Bairro: Ilhotas

- PI CEP: 64.014-060 - Teresina - Piauí, aos cuidados da Coordenação de Infraestrutura e

Transportes.

13.2. Os serviços deverão ser prestados 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 serviço, para efeito de posterior verificação da

conformidade com a especificação definida neste Contrato;

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.
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13.5. Os materiais/serviços deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados

adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de
fornecimento.

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
inaterial/serviço, a partir da comunicação oficial feita pela Defensoria Pública do Estado do Piauí.

13.7.2. Caso a substituição não ocorra no prazo detenninado, 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 ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

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

Especificação Técnica;

13.8.2. Quantidades em confonnidade 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
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I5.1. Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da Defensoria Pública do

Estado do Piauí, e resolvidos de confonnidade com  o preceituado na Lei n° 8.666/93, suas alterações

posteriores e demais legislação vigente.

15.2. As partes 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 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, 18 de setembro de 2018.

V

DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES

Defeni)ra Pública Geral

CONTRATANTE

ÔO(X^Cc<i o/<3-/

ALCIANA MENDES DA SILVA - ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

RG/CPF:

RG/CPF:
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Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe<5.defensoria.pi.def.br.
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G()\KRNOI)OKSlAl)Ol)OPIAU
SKCRETARI \ Rh KSI ADO DE DKKESACIA II. -SLDEC

CONCORRÊNCIA N"001/2018-SECRETARIA DE ESTADO DA

DEFESA CIVILDO PIAUÍ
DCPCNSORIA fUBUCA
C-O

EXTRATO PAIM PUBLICAÇÃO
Ato AdministrativoATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE

PROPOSTAS DE PREÇOS TERMO ADITIVO N "005/2018/DPE/PI
Processo Administrativo n"02066/20l8/DPE/Pl
Contrato n° 055/2015/DPE/Pl.
CONTRATANTE: DI-FI-;NS0KIA PÚBLICA ÍX)i:SlADODOPÍALll.
CNPJ;41.263.856/000I-37
CONTRATADA: BERGAMINI ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL
LTDA
CNP.1:04.250.934/0001-32
Objeto: Reaj uste dc Preços c Prorrogação do Contraio n" 054/2015,
pdo período de 06 (seis) meses, vigorando, portanto a partir de 29/
09/2018até28/03./20l9.
Valor total do contrato: R$ 13.351.62 (treze mil trezentos e cinquenta
e um reais e sessenta e dois centavos).
Fonte Recursos: tbnte (100) e elemento dedespe.sa (339039).
Fundamento Legal: Lei Federal n" 8.666/1993.
Data de Assinatu ra: 17 (dezessete) de setembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ E
BERGAMINIADMINISTRAÇÃODEIMÓVELLTDA.

Maiores informações: Coordenadoriadas Licitações  c Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety. 138. B. Noivos Teresina - PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

C ONTR.ATO N° 087/2018/DPE/PI
Processo .Administrativo n" 02037/2018/DPE/PI
Dispensa de Licitação n” 26/2018/CLC/DPE/Pl
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO liSTADO IX) PIAUl.
CNPJ:4L263.856/0(K)l-37
CONTRATADA:ALClANAMENDESDASILVA-ME
CNP.1:24.240.581/0001-05
Objeto: Contratação de empresa especializada a llm de realizar a
transposição do sistema de segurança alocado no núcleo Central a
ser instalado na Sede Provisória da DPE/PI.
\'aIor total do contrato: RS 5.695.00(cinco mil seiscentose noventa
e cinco reais).
Fonte Recursos: fonte (100) c elemento de despesa (339039)
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993. art.24. inciso II.
Data de Assinatura: 18 dc .setembro de 2018.
Vigência: da data de assinatura até 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
ALCIANAMENDES DASILVA- ME.

Maiores informações: Coordenadoria das I JcitaçÕes e Contratos da
Delensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapct>. 185. B. Noivos reresina - PI ou pelo tel. (86)99476-5262.

UTERMO DE.APOSTILAMENTO

Aos dezoito dia.s do mês de setembro de dois mil  e dezoito

(18-09/2018). às 09:10 (nove horas e dez minutos), na sala de reuniões
desta secretaria, com sede e foro no Ed. Antoniela Araújo. 5'^ andar.
N" 1473. Avenida Antonino Freire. Centro. CLP: 64.010-040. no

Município de Teresina. no Estado do Piauí, a Comissão Permanente

de Licitação-CPL. constituída pela Portaria N“ 005/2018. dc 21 de

rc\erciro de 2018. se reuniu para. na forma da lei N'’ 8.666/93 e

alterações posteriores, proceder a SESSÃO DE ABERTURA DOS
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS da Concorrência N^OOl/

2018 - SEDEC/PI. objeto do Processo Adminislrati vo N° 1425/2017-
S!-;DFC/P1. oriundo da Secretaria de Estado da Defesa Civil do Piauí

SI DEOPl.deslinadoàCONTRATAÇÃODEPESSOAJLIRÍDlCA

ESPECI ALIZADA PARA EXECUTAR ACONSTRUÇÃO DE UMA

BARRAGEM (GUARUJÃ)ESUASOBRASCOMPLEMENTARES

NO RIO PALMEIRAS,NO MUNICÍPIO DECRISTALÃNDI.A,NO

ESTADO DO PIAUÍ, o referido procedimento licilatório foi publicado
m> Diário Ollcial do listado do Piauí N° 105. no dia 07 de junho de

2018. páüina 31. no .lornal O Dia, no dia 07 de iunho de 2018. página

06 e avisado tempestivamenle no Sistema Licita Web no site do
fribunal de Contas do Listado do Piauí. O aviso de retificação de

edital foi publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí N° 1 13. no

dia 19 dc iunho de 2018. página 34 e no .lornal O Dia, no dia 19 de

iunim 2018. página 03. Aberta a sessão pública estava presente

apenaso representante legal da licitante CONSTRUTORA FllDROS
LfDA. Procedeu-sc a abertura dos Envelopes dc Propostas de Preços
das licitantes Habilitadas. A licitante CONSTRU FORA liíDROS

l .TDA apresentou sua Proposta de Preço no valor de RS 5.188.956,47

(cinco milhões, cento c oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e

seis reais e quarenta e sete centavos). A licitante MÚLTIPLA
í-:N(}ENI1AR1A. INDÚSTRIA F. COMÉRCIO LTDA apresentou sua

Proposta de Preço no valor de RS 5.734.488,48 (cinco milhões,

setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos c oitenta e oito reais

e quarenta e oito centavos).

Encaminhem-sc as Propostas de Preços das licitantes habilitadas

para o setor de engenharia para análise e emissão de Parecer Técnico
sobre as mesmas. Nada mais havendo a tratar, os Membros da

Comissão Permanente de Licitação, às 09:42 (nove horas c quarenta

e dois minutos), encerraram a reunião e lavraram esta Ata. que vai

assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação da

SLDEC/Pl e pelo representante da Licitante presente.

Termo de Apostilamento ao Contrato n" 01/2018 celebrado entre a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, e a empresa
BRASIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. com base nos parágrafos 6" c 8" do art. 65. da Lei
n" 8666/93. c/c o "caput]_‘ do ail. 1 16 da mesma lei. fem como finalidade
a alteração da RAZÃO SOCIAL da Contratada de BRASIL
CONSTRLíÇÕES E LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
para J DE MELO EIRELI, permanecendo, porém com o titulo de
estabelecimento (nome fantasia) BRASIL CONSTRUÇÕES.
Teresina. 19 de setembro de 2018. Francisca l lildeth Leal Fivanaelista
Nunes-DEFENSORA PÚBLICA GERAL.PRI-iSlDENTL: 

2" MEMBRO:

3" VIEMBRO: 
CONS I RU TORA í IIDROS LTDA:

Maiores informações: Coordenadoriadas Licitações  c 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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'i
PORTARIA GDPG N° 595/2018

A DF.FENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ. no uso do suas

alribuiçõcs icgais. conferidas pelo ail. 13. inciso XX da Lei Complemcmar Estadual n" 059. de 30 de

novembro dc 2005.

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmenle pelas panes, de

acordo com suas cláusula.s e as normas da Lei 8.666. de 21 de Junho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada

por um represenlame da Administração Pública especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei

n' 8.606/93:

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual if 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 serv idor RAI.MUNDO NONATO UCHOA FILHO, matricula n^’

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

Contrato n" 087/2018/DPE. celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

0 a empresa ALCIANA MENDES DA SILVA - ME, CNPJ n'’ 24.240.581/0001-05. que lem por

objeto a realização de transposição do sistema de segurança alocado no Núcleo Central da DPE/PI. a

ser instalado na Sede Provisória da DPE/Pl. com vigência a partir do dia 18 de setembro de 2018. até o

dia 31 dc dezembro de 2018.

Art. 2". Designar o servidor CTD VVILL.AME CARDOSO DA SILV.A. matrícula

n“ 321701-9 e CPF if' 444.420.173-87. para acompanhar c fiscalizar, como suplente, a execução do

Contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

.Art. 3“. Designar o

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 lerá vigência ate o

vencimento do contraio e de sua garantia, quando houver.

Defensor Público. Dr. IVANOVICK FEITOSA DI.AvS

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

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Tcrcsina-PI. 24 dc setembro

de 2018.

Francisca HUdeíH
Defensora Pública

eal Evangelista Nunes
eral do Estado do Piauí

Rua Jaicós n* 1436 - Bairro: Ilhotas CEP; 64,014-060 - Teresina - PI
defensonaoublica@defensoria.pi.def.br | www.defensoria.pi.def.br  | (86) 3233-3177
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.ífTYlívOJkl.RlJ.!)! !.nAllSlA^)<XSSAN^()SKJ;^NA^.DO-f)^i,i>
nous<l<..\IKM.I'HAí.üAlHllK'lAaVll.D(,)I.SlAOOI)05>ÍAUl.

üa.' airibiiiçiV.s Icpais que II>c tonícriUa'- pcli» nri 159. |j í". da
i «n«;ii!invilndf. J-stado Piauíc pdo aji. T.'^. XI. da 1 .ci Compkincn'
lai HO, 0.*7. de <.^>o dispiV: Mihie o hNUHuto da Policia C ivil
J«) I NÍaiií' do Ptdui. c

aJNSiDnRANDO mípcrKKsa iKccs>i{|;idc(k'M;rviço

●mwM.MMuc*
no áceveo cv* *««>

PORIARIA V l24/20l8-f (iP
A DPFf .NSí iRA l’IJBIylC‘A(jí;RAL.f«>»sotte-Sta,^atrilHüçdts

Icgíiii. conferidas pelo an. 15, inciso 111, da 1 Cwtiplemcmar Ivsiadual
n'0S9, de .10 de novembrt) tfe: 2.005.

K&S01.V1V
CONCKÜF.R n Defensora Piiblicadc l*CaiegoriaChmtiaB*

Gumes Marfins de .S«iM.sa, licença médica de (03> dias, conli>rme
procc.s.so administrativo n” 2631, de acordo com art. 76 da Lei
Compiememar n” 13 de O.VOl/1994, retfOi^iiKk» os «feilos dcsia
portaria a partir de l7dcselembroa i9íJese!eíilkode2Ô18.

üAB{Ní:iyDADm;NSÜKAPÚBy€ÂGfiRAL,cmTeresina.l9de
.setembro de 2018.

núbl!-
avK-.nc..monncecssl<lndede}rtümmeraefciivaçao.it>spri»5dpios
.«limniMniiivtiS insculpidtí.s no art. 37 ilu i 'onsntuicao Federal nro-
muleatb cm 05^10'!988. notadamcnlc ao principio da cllciínciiu

_  ‘●"^^*W,RANIK>anecesKuladcdclouiriimescrivaodtípo-
liciu sk' aifteira no 05^ DÍUnio Policial; '

CÜNSrDBRANrK.)otcordaPottarian'’I2,0tKM)157/<.}S,^fll8;

KUSÜl.VR:

279.9fPI-5, juntou l.kkg»:ia
dot. uístnioPoljcial.cm Ícrcsina-Pl.cm regime de extiedicnledM'
no. ,né wltenordclíberaçiU».

CtEN IIMCM 'H-SU. l’Lf»l jgi 'li-SE F.a.iMPkA-Sl l

GABINl-n.ttJDFUXiADCKil-RAl.DAW.)! iaAC!VlUX)nSTA-
IK) DO PlÂlfJ, cm Tcíesma-PI. 26 dc Sctcmlw de 201X.

Del. R1Í'.Ü1;L BAllSTA IX )S S, RHINAl-ÜÜ
Dclcga4? Geral da Policia Civil do Estado do Píiuii

PÜRíARlAbr'5l)4.tirXi/2l>l8

a

PORTARIA GDPGN^‘59-l/201«
ADEFKNSOR.\FI iBUCAGEKAtOOESTADO.noasode

suas atribuições legais, conferidas pelo art 13. inciso XX da L«i
Complementar Mstwuai n'’ ÜS9. dc 3Ô de novembro de 2<K)5.

CONSlDKR;\NUO que os contratos devem ser cxccui&ios
flelmentc pciis partes, de acordo com si^ ciátisula.s c a.s normas da
Lei n*’8.666. dc 21 dc junho dc 1993;

CONSIDERA.NDO que a cxecarçâ» do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um repre^nfante da Administração
Pública cspccialmcntc designado, por força do íutigo 67 da

CON5llI)tlL\JNIX> que o Decreto Estadual n‘’ 14.481, 26
demaiu ik 2011. in.stilui. cm seu anexo lll, oGma de Fis«iit<açào dos
Contratos de Tcrwirizaçào, RESOLVE;

Art. 1*. Designar o servidor Ll?IZ FERN.ANDO SEIXAS
<:i.!RY DACOSTA.matriculan^SIMH-l eO>Krf 037.427,343-00
paaiKompanhare fiscídbar. comotinila-. a gsgcucai do Ti-rrwo Adjrivn
CMtratu»In"002/2011W0PliT»L referente açCQnfíalon*0K/»Jl6('

^ DF.PT,NSOIUAPU9LirA DO ESTAIK)
iK)PIAI!Íeopto^-«irioJOSEALMmi»:SA,CPFn’’(»l.570,073-

P^roojtlo a renovaçíto do prazo de vi^ncia do Contrato
n 082/2016. referente à tocaçâodc imóvel destioaJo ao funciortametiro
da Defensoria Publica Regional de Picos, pelo período de 06 (seis)

inlcm cm 05/I0.'2018, vigorando, portanto. lUd 04/04/
2019. facm como u alicraçdu da cláusula rclèienieao valor do alueucl
o r-^. ^ ° ÜARIO BASTOS FORTEIS DO
REGO. matricula n“ 309.846-0 c CPF n" 750.946.653-91. para
acompanhar c fiscalizar, cqino SUpIgflK. a execução do termo aditivo
e do contrato acima descritos nos impedimentos legais
do titular. c evcmuftb

OfXiRLBDELBATISTADOS.SANITXSRHfNALLKl-DLÍL-
(iAíX)<ii;RAi.DAR)i,í{:iAavir.rx)FSTAno DÓ PIAUÍ, f»> uso,
ÜK títribüiçõcs k^ais que lhe sâo conferidas pelo ;ut. 159. § 1". da
(onsfiluiç&tdo H-stadoAi Piauí e peki ari. 71, Xl.dsi l.ei Compfcinen-
lar no. ü37. dc 09/03.-2004. que dispõe sobre ü I Xlatulo da PoJ icuj Civü
do l-siado do Piauí, c

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade do .serviço públi
co. tvni como a occessídiulc de prtimmer a cíéliviH,'ilo do.'! princípios
administrativos insculpidos no an. 17 lia Constiliiiçâo Federai prev
mulgada cm 05.''}0/l98S. muadamentcuopriiaipiodadlciênciu:

CONbIDLRA.NiXJ qitc a promoç'3o dc aju-sic.s c renovações
Mfb lotações dos servidores públicos constitui medida dc boa técni
ca adininisirativa que ficrmiic a aiiáli.sc csdalcgica dc dcscm{%nho
jwbiicü. afKiimoçâo dc rtflcxifa»c niolivaçdo. sempre obielivumJo o
alcance dacxcdcncía c tki aprimoramcnlti na lulcia do genu/no inte
resse püblictj. social e prulissioiiai;

0 Detensor Publico, IXr. IVANOVICK
PDSà ÜI.AS PINHEIRO, Diretor Adminirtraiivo, mutrtculan'’

« L- “j ’ 1’^'^ iTcoropanltar a exccui^ do relcrido contrato, ao
tobilu das atribuições de Gestor dos CoiRrtóos dcsoí Ücicnsom
Publica.

Arf.4°. EstnPtfftariacmracm vjgormdâtódcsü
c terâ vigência até o venvimciRu dotóJítteai<ris^iai»Baai
houver,

K-

RESOLVr hi

I íi M1 !|í'
' / i L <r4 v;l>1,01 AKo scfv idor PAí.ü ,0 30SI' SAN I OS IK l NAS(.‘1MEN-

fO. AgçHic dc Pol!ciaCjvil.maniciilan'' lU8.587-5.uritmtIado24*PP,
iumoafX‘1

<2vr
aEbmiiQUE-j^fiEGJSí;

^Bt.
.  çAmc Repres-A) à l■nlorpcl:;e^tes-DI^PRL,

cm Icrcvina-Pl, cm regime de planiào. até ultcrior deliberação. GAB1NE11ÍÍ3ADEFE
setembro dc 2018.

' - ia!-Niii-íQui:-si„níiMJOi,'i--si i.uímpra-sl
poirrARiA CD

AIÍEI
suas Biribuiç|B

Cr>mp!^^g
tíeimeniRpeii

JO(.AlMNinEÍXKXT.l-GAfyítilKAI DAIHji.iaAaVll.DOfiSTA'
IKUXl PlAlií.em Icfesiría-Í'l, 27 <k; Sciemhrmle 2018.

IXi.fUI.Di;i.{UiISUIX2NS,RUNAl.n<i
l.klcgudn<»crat ün Polícia t í\ il Jn I ,i.ukido Piauí

.1unÉüt
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difsi«fiaife>. fs>r lwv« tio urtígor»? da l,«i n“ Aii.í'JíesMHiru»,f\iü(KM'IZI->;K,M!^IK»SHX-\í»í'l’RV
* TA■ «4 V4 .. .. <.< W . ina!rií«h n” > 18Í14^ |  ç Cl»l- n” 0Í7. p««
.t. ^ ® Occ^lofestfUuat lí 14.4X3. tle 26 atomiamhur c fi.suilÍ7«r. tó)UKí.s.üpJciJlc. a trxi>€Hçêo doímnoaUit Ao

l-w-Hifa^dos c do cimirwo Ri-mm dcscrijo? mw ijnpcdkncntos legai» ç «veoiuan
v«a»amae ictctmn^ao.HI-.S<ilAK: doilluiar
... *' savidof HLWMlíNÜONONA IO I í IiOa
f imo toameuia t»*' 3iHíg4l‘^ c VW tf 770.333,37,3-53. para

|^!í/ia. ámtüüílaí. a»íxocu(í$,> Contrato n' «7/
PtaJeNtó>««!taDET>;NSOWAP|!m,lC'AlXílu^^^

SSslSfStlF"® »
aFKllRQUR-SaRF.GIsníR.SREaiMPRA-SR

R  r 4‘*‘‘-^30.!73-87. para
2cima GAfilNF.TF [>ADF.FFNSOR!APt fBl.ICA(iRRAl„cmTeresm» 2(t

aÍÍ , eviraimi. do tíralar. de setembro dc 2018.
Puhiico. Dr. IVANOVICK

im^-È Oif^lo^Vdmirustraiivo. matrícula n" FORIARIA (JDP<i N* 600/ 2018
b̂fc,‘Í^S?hSK?^. refendo co^o, im ADEFENSOltVPTBUCAGfcRAl.DOESTADO.nousode

P^rèa. Gesiof dos Contratos desta Defet^fia suas atribuiçAes iegais. conícridM ncio art 13. inciso XX da Lei
●%rt 4* j j ... CompltímenlarKsludualn’059,do3l)denovcnibrodc2005.

€ tai vewimenü^^^n^ daia <k sua fwbíicaçto CONSIDERANIK) que os ajntratos ttevem ser executados
€^i«éitu«itóô v«iamtmto do contratoede suagarmUia . quando ndmcme «Ias partes, dc acordo com suas cláusulas e as normas da

Uin^8.6tó,,te?l dejunhode IW.3;
CICKTIFKIIJF-SF RrriiviPPCPPrxainiD* <ír CONSIDERANDO que a cxccuvfto do controio «fcvcrá ser
í.<UNMí-R20t-Slr.Rf .OlSlRi:-SEEamiPRA-SL acompanhadac nscali^adaporum rcprc^scntantc deAdminísíraçâo

CMWEmnAOSHa^OMAPÍmiOVGEIWLcmT.™^ sSflT rÇS?! VF “ I»' *“ ■-«*""
A^r!à|.»r„.:,,i*.SAMl.:.,CASTROOLIVm4.

W>RTAR1A GDPCN^SM/JOtíi matriculan'*3ISSOfrXcCPI- n‘’027.4<)8.823-96,pa/Katíompanhafc
.IW»WR.S,ICAGFJ(ULI)OtSrADODOriA.;i,

slributçôes i^ais. conferida» pelo art. 13. incisos
Fstadual n“ 0.59, dc 30de novembro de (URírÍUsCARIA RKSlí»;Nn,\ IV),C'Np/rf^Là7^mÍI)’!^

Nl>MKáR.;>nHrtirrfpmrffft<m>mhfnHf-»m« sviáviii ‘^'”1 .Po/,«bjelo O fomccimcjito dc‘'quciuinhas''para cstâ
MENDES DE ANDÍ^K%rÍfcSSRSSiiXde Publica<k.R»taAidol»iaoi.cmn vigência art
lécfticoül.SnnboloCC-LdaDcfcitKsnaPúblicadolistadodiíPiauL '  a- t rv<iím«-.A««,tFt.,/T ruinci4i. vvMi4-A i4iiit.«r4.»...

●“ uteriorF.«te«0.,, 5..«4.^"03Mf?“??F!Í?Ã^S9E
fiscd^. launtisupleniç. a prcsi£^?âo do serviço acima descrito
ímpcdimento.s legais c eventuais do titular.

Art. 3*. l5csignar o Defensor Público Dr IVANOVIí'k
FEITOSA WAS PIN^HEIRO, Diretor AdmtniWivo.malrícub n^
207.852-0, para acompanhar a execução áo rcfcrkJu contrato, no
Jtnbuu diB airíbuiçõ» de Gestor dos Coniraios desta DetensoriaPublica.

Alt. y. Designar y Defensor Público. f>t. IVANOVICK
FEITOSA OIASPINIIEIRO, Dirciw Administrativo, m^rítolaif
2ü?,X52-ü. para acomparthnr » execuçfto do referido cnntiatn.
ámbifo dtLs atriKiiçdcs <lc Cicslor dos Contratos desta l^fcnsoria
PúWka.

no
4IOMAI

Art. ■*“. F.sta Portaria eiura cm vigor na data de sua publicação
; terás igcncia até o vencimento do ainlraln c dc stiagarantia, quando
houver.

aSTnnQUE-SE.REGlSTRF.-SEEa.-MPRA-SE.
GABINinTDADFFEN7;omAKl8LfCAGTRAL.cmTcie5Ína.24de
vt^bnidc^lS.

nos

PORTAREI COPG V 599/2618
Á»KF>:NS08
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I

-

.A Pl RU< AGERAL do ESI ado. no usode
■am ^buíçôcs kpis, conferidas pdo ao. 13. ítKíso ,XX da Lei
Gmipkmemar Eslí^BdTi^ 059. ik 3ü de novembro «k 20t)S.

«XÍNSIIIERANDO os contRHos Aveui ser executados
fid^tuc pelss páBks. dc aeonJo com buas cláusulas  e as normas da
tó ffX'66d.de2ldí:juidw^ 1993;

CONStOERANOO que a e.xkicuçáo do oosurató deverá scr
atsompe^\má&c ftscadimia rm taa iwreseniame da Admtnisiraçào
^jgea rapccúdmcme destgnasío. pôr lorça do anigo 67 da Lct o*

Alt. 4*. Esta l’ottariaemvtt cm v igqr na dam tle sua publicação
^terá vigênciaaté o vencimento do contratoc dc sua garantiaquando
e

OENnnOUE-SE. REGISTRE-SE EaJMPRA-SL

GABINRTF DADElENSORIA PÚBLlCAGERALcm Tc3C5»t«.26dií. .
setembro de 20IX.

.  ,K

V . 't^í^Sif^PORTARIA ÍUJPGN^ 601/2018
A DEFENSORA KlfiUCAGERAf,

suus atribuiçde.» legais. aMilWMks'p^Mt

CONSIDERANDO queo Deerdo Estadual n* I4.483.de 26
masode 1. tmadw. tm vcuanexu iU, o Giiiadc FisraNzaçà* dos

OM»tó0»de rertt4rb^,ME?SOr.V£:
Art ÍMiestpw esmidiu OARIO BAí» TOS FORTfS DO

Umo, rnmkiiU ff 3«9.84i,.0 e CPF n“ 750.946.653-91. para
Vtftaoiifalafc a owoiçáo do Termo Adiiiva
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«ciwaaí-^P^^tMi- iMi^f^rimímL pcbperíudi.dcfti
«ies«k vl|^>nwdp, ppfwnto, alé
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