
DEFENSORiA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N" 04/2019/DPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2443/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 34/2018, Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/93.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

NÃO RESIDENCIAL, QUE ENTRE SI

CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO PIAUÍ, E FREDERICO

BRASILEIRO DOS PASSOS, NOS TERMOS

DAS LEIS N" 8.666/93, 8.245/91 E 10.406/02.

CONTA BANCARIA:

BANCO DO NORDESTE

AGENCIA N°: 214

CONTA N*>: 006678-9

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 sua Defensora Pública-Geral em Exercício DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL

EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG n® 1.101.413 SSP-PI, CPF n°

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

Teresina-PI, e de outro lado, o proprietário FREDERICO BRASILEIRO DOS PASSOS, brasileiro,

casado, portador do RG 47.795 SSP-PI, CPF 007.910.833-49, residente e domiciliado à Rua Rodrigo

Carvalho, São João do Piauí-PI, tel. (89) 99423-9537, doravante denominado LOCADOR, neste ato

representado por seu bastante procurador FREDERICO BRASILEIRO DOS PASSOS FILHO,

brasileiro, solteiro, contador, portador do RG 2001010400370 SSP-CE, CPF 894.605.103-53,

residente e domiciliado à Rua Proj 25, Parque 05 Julho, n° 254, São João do Piaui-PI, resolvem de

comum acordo firmar o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO

RESIDENCIAL, com embasamento no Processo acima referido, por DISPENSA DE LICITAÇÃO,

com fundamento no art. 24, inc. X, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e na Lei

8.245/91. mediante cláusulas e condições que se seguem:

Ú CLÁUSULA PI^felRÃl D0OBJETO

1.1.1. O presente contrato tem como objeto a locação de um imóvel NÃO RESIDENCIAL, de

propriedade do LOCADOR, situado na cidade de São João do Piauí-PI. Avenida Cândido Coelho,

556 b, onde funcionará a Defensoria Pública Regional de São João do Piauí.

t CLÁUSULA SEGUNDA ~ DA DISPENSA PE IICITAGÃO

Defensoria Pública do Fstado do Piauí. Comissão Pcmianenle de Licitação
Rua Nogueira Tapety 138. Bairro dos Noivos. Fone: (86) 3232-0350 ramal 206/99476-5262
CRP: 64.046-020. Teresina-PI. E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br/cpldpe@hotmail.com
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2.1. 0 presente contrato foi firmado mediante dispensa de licitação, fundamentada
inciso X, da Lei n 8.666, de 1993, que a autoriza na hipótese de
destinado ao atendimento das finalidades

instalação e localização condicionem a

de mercado, segundo avaliação prévia”.

no artigo 24,

compra ou locação de imóvel

precípuas da Administração, cujas necessidades de

sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor

3.1. O LOCADOR obriga -se a;

3.1.1, Entregar o imóvel

POSiPEfeERESfEiMESIÍi^NfiAlMTlMilt^^ lideAPOR

.  . perfeitas condições de uso para os fins a que se destina
estrita observância das especificações de sua proposta;

3.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre

de ordem Jurídica capaz de colocar

em

imóvel qualquer impedim

em risco a locação

e em

ento

exista algum

a juntada da

,

impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a

documentação pertinente, para fins de avaliação por parte da LOCATÁRIA;

3.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel-

3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

3 16. Au.xdiar a LOCATÁRIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da
realizaçao da Vistoria; luuuuu ua

3.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discrím

quitação genérica;

3 1.8. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações nestas
compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente-
3.1.9. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas 

como aquelas que não se refiram aos
gastos rotineiros de manutenção do edifício, como:

a) obras de reformas ou acréscimos que interessem  à estrutura integral do imóvel-

) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração  e iluminação, bem como das

ou, caso

inando as importâncias pagas, vedada a

esquadrias externas;

c) obras destinadas s
condições de habilabilidade do edifício-

) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados
data anterior ao início da locação;

e) instalação de equipamento de segurança e de incêndio.

ocorridas em

Predial Territorial Urbano - IPTU) e

onrnamxT,' ° públiea bin
como a taxa de lixo, incidentes sobre o imóvel;

3.1.11. Entregar, em perfeito estado de funcionamento

incêndio, bem como o sistema hidráulico e a rede elétrica; ’

3.1.12. Manter, durante a vigência do contrato, todas’
as

OS sistemas de combate a

 condições de habilitação equalificação exigidas
processo de dispensa de licitação;

Defensoría Pública do Estado do Piauí. Comi;

no

i.s.siln Piírmanenfe dt* I.iniíaniln
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3.1.13. Pagar o prêmio de seguro complemenlar conlra fogo;

3.1.14. Providenciar a atualização do Aulo dc Vistoria do Corpo
pagamento do premio de seguro compicmciitar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa
natureza;

3.1.15. Informar à LOCATÁRIA

com a

de Bombeiros e o

quaisquer alterações na titularidade do imóvel, incliisiive

apresentação da documentação correspondente.

3.1.16. Indicar preposlo para rcprcsenlá-la duranic a execução do contrato.

4. CLÁUSULA OÜ^im BOS BEVEitiES j: RESPONSA

4.1. A LOCATÁRIA obriga-

4.1.1. Pagar o aluguel

Termo de Contraio;

4.1.2. Servir-sc do imóvel para o uso convencionado

se a;

encargos da locação exigíveis, no
e os

ou presu

PÀXQ^TÁRtA

s prazos estipulados no

mido, compatível
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;

4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins dc verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo dc Vistoria os eventuais
defeitos existentes;

com a

4.1.4. Restituir
o imovel, tmda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme

documento de descrição minuciosa elaborada quando da vistoria iniciai, salvo
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;

4.1.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba,
bem como as eventuais turbações de

4.1.6. Consentir com ;

assegurado à LOCATÁRIA

os

terceiros;

a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, sendo

0 direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os

reparos durem mais de dezdias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, dc 1991;
4.1.7. Realizar o imediato

reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas
instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;
4.1.8. Não modificar a forma externa ou iníenia do imóvel, sem
por escrito do LOCADOR;

4.1.9. Entregar irnediatamente ao LOCADOR

o consentimento prévio e

documentos de cobrança dc tributos eos

encargo, bem como qualquer

ainda que direcionada àa.

encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu
intimação, multa ou

LOCATÁRIA;
exigência de autoridade públic

4.1.10. Pagar as despesas de telefone e dc consumo de energia eiélri
água e esgoto;

4.1.11. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, mediante

prcv,a combinação dc dia c hora, bem como admitir que seja visitado e examinado
terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 cia Lei 8.245, de 1991;

4.1.12. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo LOCADOR de
acordo com as cláusulas contratuais c os termos de sua proposta; i

ca, gás (se houver) e

por

Düícnsoria Pública do l-stado do Piauí. ComLssAo I^crnianeme dc Licilacilo

1/
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4.1.13. Exercer 0 acompanhamento e

especialmente designado, anotíindo

dia, mês e ano, e encaminhando

providências cabíveis;

4.1.14. Notificar o LOCADOR

curso da execução do contrato, fixando
4.1.15. Efetuar

por escrit

pra

fiscalização do contrato,
a

por servidor

em registro próprio as falhas detectadas, indicando
OS apontamentos à autoridade

competente para as

o da ocorrência de
eventuais imperfeições no

zo para a sua correção;

retenções tributárias devidas sobre
fornecida pelo LOCADOR,
02/2008.

as

o valor
cm conformidade com

 da Nota Fiscal/Fatura

art. 36, §8° da IN SLTI/MPOG N.

OlfFNTA - DAS fíFNFKTTOffT\S E CONSERVA/f Ão

5.1. As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATÁRIA
LOCADOR, bem como ns úteiç i ^ ainda que nao autorizadas pelo

i«diipcn.ávt„

í..dll««o, K, dtvol.ldo

GLAüSUEA ̂ TA > Wn V AT /^Tp-
fi in 1 1 .  DOAEühTri^T

●  . O valor do aluguel mensal é de R$ 1.000,00 (hum mil

meses de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

6-2. As despesas com os encargos lócatícios incidentes sobr

eletrica, tributos, etc.), cujo pagamento tenha sido ;

suportadas proporcionalmcnte, cm regime de rateio

chaves, após a vistoria e liberação do imóvel para uso’

6 2 1. O acertamento desta proporção se dará na primeira parcela vencível
após a data de entrega das ehaves, pagando LOCADOR e LOCATÁRIA
partes da parcela. Caso a LOCATÁRIA

responsabilidade do LOCADOR

reais), perfazendo o valor g

imóvel (águac 0
-  6 esg

itribuido contratualmente à LOCAT

a partir da data do efetivo rece

pague na integralidade,
será abatida no valor do al

lobal por 06

oto, energia
ÁRIA, serão

bimento das

da despesa

suas respectivas

ucuel rin
mesma proporção tambénr será observada no

acertamento preferencialmenlc

parte de

mês subsequente. A

encerramento do contrato, promovendo-se o
no pagamento do último aluguel.

t CfcÁÜSULÀ
^  DQPAGÁMF.NTn

7.1.0 pagamento será efetuado r- a contratada,

Defcn.soria Pública do tisiado do
por meio de depósito bancário em conta a

Piauí. Comissão Permaneme de Liciiaçilo

ser
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indicada pelo contratado, até o 30" í'friai'.cí«,  \ i-
"H" .P.. . I«. J.

que a ordem bancária dai-á quitação ao pagamento

valores relativos aos tributos e contribuições
7.2. Será verificada

contrato e

sociais

prestação do serviço,

apresentação de Nota Fiscal, sendo

Lei. debitado do valor devido os

,  , anteriormente ao pagamento, a

condiçoes de habilitação exigidas para a

.mpresso e juntando aos autos do processo próprio.
●J- A contratante pagará a fatura somente à

sua colocação em cobrança bancária.

contratn

a contra

P^n"'"r^"”f contratada, das mesmas
conlrataçao, devendo o resultado dessa consulta ser

tada, vedada sua
negociação com terceiros ou

8.

.  . p azo de vigeirarT^;íTTTTTÕTsdTmêsês~
termos do artigo 3= da Lei „» 8.245. de 1991, poU
prorrogado por períodos sucessivos

8.1.1. Toda

a part

prorrogação de contrat

ir da data dc assinatura, nos
por interesse da Administração, ser

os será precedida da
para a Administração, inclusive comprovação da vaníajosidade da

mediante a realização de pesquisas de preços de

por outro.s órgãos e entidades da Administração

ser promovida mediante celebração de termo

medida
mercado ou de preços contratados
Pública.
8.1.2. A
aditivo.

8.1.3. Caso não tenha interesse

escrita à LOCATÁRIA, eom antecedência ml
termino da vigência do contrato, sob
descumprimento de dever

prorrogação de contrato deverá

na prorrogação, o

contratual

 LOCADOR deverá enviar,

niinima de 90 (noventa) dias da
pena de aplicação das

com

sanções cabí

unicação
- data do
veis por.

CASO ALIENX^ÍÃ n’

u° 8.245, de 1991 alienação do imóvel locado

a averbação deste instrumento na matrícula do -" LOCA'rÁRiA
com

9.1. Este contrato continuará em
forma do artigo 8“ da Lei n°

petente, correndo as despesas decorrentes Junto ao Oficial de Registro de
Fcsds aecorrentes por coma do LOCADOR .

. na

a proceder
:  Imóveis

aaKfeEÁiilÜrstiniii
10.1. Será admitido

0 reajuste do preço do aluguel da locacã
ncln p u - '"i aplicação do IGP-M
pela Fundaçao Getúlio Vargas - FGV, desde

ano, contado da data da assinatura do contraio,

superior a doze
-aça

reajuste

o com prazo de vigência igual ou
ou outro que venha sub.stituMo, divulgado

que seja observado o interregno mínimo de I
pura 0 primeiro (um)

reajuste, ou da data do último, para os subsequentes.

lO.l.I. Caso o LOCADOR

ocorrerá a preclusão do direito, e
não solicite

nova solic2'‘-‘' ^^^Sação contratual,
solicitação so poderá ser pleiteada após o decurso

<Jo Piauí, Conii.s.silo !
●cnnancntc dc Licíla

Dcíbnsoria Pública de Esiado
çjlo
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10 a' A Al ltrTcãoT ■ ’ de prorrogação da vigência do contrato.
0.3. A Admmistraçao devera asscgurar-se de que o novo valor do aluguel é compatível com o.

preços praticados no mercado, de forma a garantir  a
continuidade da contratação mais vantajosa

iaSlÜürsTiii»
l&KieÍMjÍjÍPP;tRtiÍ

Rectrío Ín7'T contratação serão atendidas com recursos oriundos da Fonte de
Recurso 100 e elemento de despesa 339036.

12.,GLÁUSDLADjOZE-DA Ft.SCAl.TZArÃn

12.1. A fiscalização do presente contrato

competirá dirimir as dúvidas

à Administração.

será exercida
por um servidor da LOCATÁRIA, ao qual

que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência

12.U. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui

do LOCADOR, inclusive
nem reduz a responsabilidade

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,

inadequado ou de qualidade inferior e,
responsabilidade da LOCATÁRIA

que

ou emprego de material

não implica em co-

ou dc seus agentes e prepostos, de confonnidade

na ocorrência desta.

com
0 art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.1.2. O fiscal do contrato anotará
com .  ,

a  execução do contrato
registro próprio todas as ocorrências relacionadas

, indicando dia, mês e ano, bem como

eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à

ou defeitos observados e encaminhando

providências cabíveis.

nome das pessoas

à regularização das faltas

os apontamentos à autoridade competente para as

12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem
deverão ser solicitadas

convenientes.

12.1.4. O LOCADOR poderá indicar
contrato.

uni representant

competência do fiscal do contrato

a seus superiore.s em tempo hábil, para a adoção das medidas

e para represeniá-lo execução dona

13.1. Eventuais alterações contratuais
1993. reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n® 8.666, de

, , , . .  iÍ)Xs.C^ÍÍ^ÇÔEs É DÁS SÁNOÕIns A ATfVA

responsabilidade civil e criminal, às penalidades de;
sem prejuízo da

.1. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão IVmiancnlc dc l.icitacão
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b. multa moratona de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 100 (cem) dias;

c. multa compensatória de ate 20% (vinte por cento) sobre

contrato, no caso de inexccução total ou parcial da obrigação assumida,
podendo ser cumulada com a multa moratória;

d. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ES FADUAL, pelo prazo de até dois

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem

0 valor total do

anos;

motivos determinantes da punição ou até que
os

própria autoridade que aplicou aseja promovida a reabilitação perante

penalidade, que será concedida sempre que o LOCADOR ressarcir a

Administração pelos prejuízos causados;

14.1.1. a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de

de declaração de inidoneidade, previstas acima, as

presente contrato:

contratar e

empresas ou profissionais que, em razão do

a. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento dc tributos;

b. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

14.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-sc-á em processo administrativo

que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

14.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará

na Lei n°

consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

14.5. As multas devidas e/ou

em

prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos valores a

0 caso, serão inscritos napagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for

Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.6. Caso a LOCATÁRIA detennine, a muita deverá ser recolhida

serem

prazo má.ximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada envia pela LOCATÁRIA.

14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

no

OU, no

15.1. Consoante o artigo 45 da Lei 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de

pievenii a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

Oefen.snrin Pubtira Hn RslaHn rir» Piauí Onmlççjín P/^miam^nfí» H(»I iriíQpíln
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CLÁUSÜI-JiLDEZÈSSF.T.<^n A

16.1. A LOCATÁRIA,
RESCISÃO rOjVl RATírA f

—d. d,,„p„, ” itir?""; “
.. LocADOR. »„ p. "■ ■"»»●

‘-ií d“ d““,'r" V“ —●
d„ p«,„ d»* »r:“ t ■

16.2. Também constitui

em

enumeradas no artigo ysirei 0'™''''° ' ° r°
16 2 1 M»ch- -P ; aplicáveis a esla relação locaticia
.1“ s ’666 de lOrT f artigo 78 da Lei

. 66, de 199a , desde que ausente a culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA
os prejuízos regulpirmente comprovados que houver sofrido

16.2.2. Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas
inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666 de 1993 a  I nrATÁuiA i ’ ■ i .2

escrito, com antecedencia mínima de 30 (trinta) dias.

0

nos l

6

 ressarcirá

ermos do

por

.2 2.1. Nesta hipotese, easo não notifique tempestivamente o LOCADOR e
desde que este nao tenha ineorrido em eulpa, a LOCATÁRIA ficará sujeita ao
pagamento de multa equivalente a 02 (dois) aluguéis, segundo
prevista no artigo 4° da Lei n° 8.245, de 1991, e
considerando-se o prazo restante

proporção
no artigo 413 do Código Civil,

para o tennino da vigência do contrato,
ocupação do imóvel, tais como incêndio

caso fortuito ou força maior, etc., a LOCATÁRIA poderá

;.***,„, .«ppippÁ:r=;~^
:™íocToo;"' '

16.3. Nos casos em que reste impossibilitada
desmoronamento, desapropriação,
considerar o contrato rescindido i

notificação escrita, entregue
ou por via postal , com aviso de recebimento

ccntradit6:re\aVpT;::L”"::i,r/“"^ «
competente. Precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade

16.5. Os

DOS

ÍIla‘L?CATÁRIA"'“
pela LUCATARIA, segundo as disposições contidas
1993, subsidiariamente, bem
fazem parte integrante deste

contrato serão decididos
na Lei n” 8.245, de 1991, e na Lei n° 8.666 de

nos demais regulamentos e normas administrativas federais ’
contrato, independentemente de suas transcrições.

como
que

18; CLÁUSUDÃ DRZnTTn jAPUBLICArÃn

DcleiLsoria Pública do Estado do Piauí. Comissúo i’cmi;ímente dc Licitaçilo V
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18.1. A publicação resumida do instrumento de

providenciada pela LOCATÁRIA
contrato no Diário Oficial da Estado será

Pi'220 de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia
útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

, no

19.1. As questões decorrentes da utilização do presente In.strumcnto que não puderem ser dirimidas
adminislrativamente, serão processadas e julgadas na Foro da Cidade de Teresina, renunciando os
contratantes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente contrato cm 03 (três) vias, dc igual teor e fonna, para um só efeito

Teresina (PI), 01 de fevereiro de 2019.
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PREFEmJR/XMUNICIPALDEDlRCEUARCOVERDE-PI(ÍOVKRNODOKSIAÜO 1)0 nAtí
DKKENSORIA PÍ BLICA DO ESTADO DO l’IAt. í

AVISO DE UCITAÇAO

TOMADA DE PREÇOS N“001/20!9
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Ato Administrativo

COM RATO N" n04/2019/DPE/PI
Processo Administrativo n® 02443/2018/DPE/PI
Dispensa de Licitação n° 34/2018, Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/

CÒNTR/VrANTE: DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTAIX) DO PIAUÍ
CNPJ:4l.263.856/0(M)l-37
CONTRATADA: FREDERICO BRASILEIRODOSPASSOSFIUIO
CPF:894.605.103-53
Objeto: Locação de imóvel não residencial, situado na cidade de Sào
João do Piauí-PI.
Valor total do contrato: RS 6.000,00 (seis mil reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e cleincnto de despesa (339036).
^●'niidamento Legal: l,ci Federal n‘l 8.666/1993.

ita de Assinatura: 01 (um) de fevereiro de 2019.
igêncía: a partir da data de assinatura até 31 (trinta e um) dc julho de

2019.
Signatários: DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
FREDERICO BRASILEIRO DOS PASSOS FILHO.

93.

A Prefeitura Municipal de Dirceu Arcoverde- PI abriu licitação pública,
que vai regrada pela lei 8.666/93 e .suas alterações, na modalidade dc
Tomada dc Preços, cujo objeto e: Contratação de pcssoajuridica para
execução dos serviços de reformadas Unidades Escolares ALIvGRIA
DO SABF.R c PEQUENO MIKAEL. ambas na sede do município de
Dirceu Arcoverde - Pl. com a abertura tlxada parao dia 21 dc fevereiro
de 2018 ás 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Dirceu
Arcoverde - PL O Edital e seus anexos estarão à disposição dos
interc-ssados na Prefeitura Municipal.

Dirceu Arcoverde - PI, 04 de fevereiro de 2019.
ADER.ALIX) PEREIRA DIAS JUNIOR

Presidente da CPL
P.P. 884Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety, 138, B. Noivos Teresina - Pl ou pelo tel. (86) 99476-5262.

Of. 014

COVERNO 1)0 ESTADO DO DrAEÍ
ÍNSTITITODE ASSIS rÊNCJA.À SAÚDE DO SERVI DOR PIBUCO
1)0 ESTADO DO PIAI i -l ASPI

i|

EXTRATO DO CONTRATO QUINTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATOS 01/2014

PREFEITURAMUNICIPALDESÃOMIGUELDO FIDALGO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Pref. M. São Miguel do Fidalgo-PI. Pregão Presencial n"04/2019.
Tipo Menor preço. Adjudicação: Global Objeto: Contratação dc
empresa para prestação de serviços de confecção de próteses
dentárias para Prefeitura e Sec Mun. Dc Saúde. Recurso: OG.M2019/
Gov. Fedcral/Ministerioda Saúde/I‘rog. Brasil Sorridente/PSB/LRPD/
FUS/Colinanciamento Saúde/UMS/FMS/FPM. Abertura: 19/02/2019.
ás 08.00 li.. na sede da Prefeitura Rua Joaquim Dias de Oliveira, s/n-
Cenlro.

Número do Processo AA040.1.015324/18-70
Fundamento Legal Alt 57, Lei n° 8.666/93
Contratante Instituto de Assistência A Saúde do

Servidor Público do Estado do Piauí -
São Miguel do Fidalgo-PI. 05/02/2019.

Miguel Coutinho Teixeira
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI
RETIFICAÇÃO

Em Rcti ileação ao extrato de contrato Pregão Presencial 071 /2018-1
SRP. publicado no DOE no dia 03/01/2019. página 7. ONDE LÊ-SE:
item ÒI (DIESEL S10) com o percentual de desconto dc 4.0% sobre o
valor do litro; parao item 02 (gasolinacomum) com  o percentual de
desconto dc3.^/osobrco valor do litro; parao item 03 (Diesel Comum)
com o percentual dc desconto dc 3,8% sobre o valor do litro. LEIA-
SE: item 01 (dicsel s 10-pÍcos) com o percentual dc desconto de 4.0%
sobre o valor do litro: parao item 02 (gasolina comum-picos) com o
percentual dc de.sconto dc 3.9% sobre o valor do litro: para o item 03
(dicsel comum-picos) com o percentual dc desconto de 3.8% sobre o
valor do litro.

laspi
CNP) do Contratante Q6.857.213/0QQM0
Contratado Empresa VM.Veloso CerqueíraME
CNP{ do Contratado 08,661,713/0001-08
Resumo do Objeto do Contrato Prestação de Serviços de Assessoria à

Coordenação de Recursos de
Informática do laspi

Data de Assinatura do Contrato 24 de agosto de 2018.
Valor Global R$ 34,200,00 (Trinta e quatro mil e

duzentos reais]
Dotação Orçamentária UG: 21201 Atividade: 2000 Rubrica:

33903911
100 222

Em Retificação ao extraio de conlrato Pregão Presencial 071/2018-11
SRP. publicado no DOE no dia 03/01/2019. página 7. ONDE LÈ-SE:
item 04 (dicsel SlO-Tcreslna-PI) com o percentual dc desconto de
3.4% sobre o valor do litro; para o item 05 (gasolina coinum-Teresina-
Pl) com 0 percentual de desconto de 3.5% sobre o valor do litro.
LEIA-SE: item 04 (diesel slO - Teresina-PI) com o percentual dc
desconto de 3,4% sobre o valor do litro; para o Item 05 (ga.soÍina
comum- fercsina-Pl) com o percentual de desconto ile 3,5% sobre o
valor do litro.

Signatários do Contrato Pela Contratante: Daniela Amorim
Alta
Pelo Contratado: Vinícius Melão

Veloso Cerqueira

DaniekAmom Aita
Diretora Geral do laspiRoborth Pierson Moura e Silva

I’regoeiro
P.P. 885 Of. 006
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PORTARIA GDPG N® 071/2019

A 0EFENSORA PÚBLICA GERAL 00 ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas

atribuições legKs, ootíferidas peíó art. 13,Jncíso XXdaLei;€omplemên^Ést0ualn? OS9, de 30 de
novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmejite pelas partes^ de

acordo com suas cláusuías e as normas da Lei if ,8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução dó coi^ó-:deverá-£i^ aeódipanhadae fiscalizada

iprndo, por força do artigo 67 da Leipor ura

8.666/93;

Alt. Designar o servidor LUIZ FERNANDO SEIXAS CURY DA COSTA,

matrícala n® 3Í8514-1 p GPF O37.427.343-Q0; para acompanhar e fiscalizar, tauno título.

execução do. CoüfeaÊD n** 01^019/iMPE^i* celebrado éhttP f 0Í^^?^RlÀ PÚBLICA DO

E^àíDO DÓ PlAÚf e o pn^ri^o FREDERICO BRASILEIRO DOS PASSCfêr jmaíO, GPF
Ü5.103-53, qúe tem pOr objeto a lot^ão de imóvel destinado ao fimcransti^rto da

, a

ft®

n.
Att 2\ Desi^ o s^idor DARIO BASTC» FORTES DO REQÒ^ matfícufe n®

309.846^^ e GPF n® 75&.SM6..653-91, para acorripanhár e i^alizár, comó sapieníe. a èxecuçâo do
termo adi) itos nos impedimentos ie^se evKJbaaiS do títalà#.

Atífe. 3®. Art 3®. Designar a Defensora PúbUca, Dm, PATRÍCIA KRREIRA

MONTE FETTOSA Diretora Administrativa, matrícula ri® 193,155.-5, para acompanhar a execução

do reW^ contrato, no âmbito das atríbuiçõesdp Gestora dos Contratos destp Pefensoría Públ^

Arti Está Portark entra em vigor na data de sua püWfcaçâo e terá vigência atê

vencimento do.conh^aío e de sua garantia, quando houver.

,o

CIO^IFIQUE-S^ REGlSTlfeSE E CÍJMPRASE-

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-Pl, 05 de fevereiro
de=20m

t.
\

Francisca Hüé
Defensora Pública^Sercd do E^ado do Pfatd

Evangelhta Nunes
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PORJARlA GDPG N« 071/2019
ADEFENSORAPUBLICAGERALDO 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.

GOVERNO no ESIADO 1>0 PIAUÍ
DEEENSÜRIA PÚBLICA DO ESTADO Dü PiAlll

DIRETORIADAUNIDADECÍVEI.

PORTARIAGDUC N'’24/20I9

... .... .^í^yLETORA DA UNIDADE cível DA DEFENSORIA
PUBLICA DO ECTADO DO PIAUÍ, no uso dc suas atribuições legais,
com esteio nos artigos 6° e 7° da Portaria GDPG tf 280/2013.

RESOLVE

ALTERAR, em parte, a PORTARIAGDUC N® 15/2019. qi
dwignou a Defensora Pública. DRA. VEROMCA ACIOLY D
VASCONCELOS^ para SUBSTITUIR a Defensora Pública, Dra.
DéboraCunha Vieira CardtKO. que aluajunloà l rOefensoria Pública
dc l amília de Teresina-Pl, cm razào da concessüo dc férias
regulamentares de gozo de férias desta ultima, para excluir da
designação o período de20e21 de Fevereiro de 2019, mantendo-se
as demais disposições.

ClENTiriQUE-SE. REGISTRE-SE ECUMPRA-SE.
^  . GABINETE DA DIRETORA DA UNIDADE CÍVEL,
Teresma

uc
E

em
, 11 deFevereirode2019.

CONSIDERANDO que os contrutos devem ser executados
Helmente pelas partes, dc acordo aim suas cláusulas e  normas da
Lcin“8.6OT,de2! dejunhode

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública cspccialmcntc designado, por força do artigo 67 da Lei
8.Ó66/93;

1993;

n‘

RESOLVE:
Art ]'. líesignar o servidor LUIZ ORNANDO SEIXAS CURY

DA COSTA, matricula 318514-1 eCPF n" 037.427.343-00
acomp^hare fiscalizar, como titular, a execução do Contrato
2019/DPE/PI, celebrado entrega DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PIAUÍ e opi^rielário FREDERICO BRASILEIRO

CPFn" 894.605.103-53. que tem por objeto a
lúncionamento da Delénsoria Publica

n

DOS PASSOS FILHO,
Iocu9ão dc imóvel destinado ao
Regional dc Sào Joào do Piauí - PI.

Art. 2". Designar o servidor DARIO BASTOS FORTES DO
RECOj matrículan"309.846-0c CPP if 750.946.653-91, para aaimponhar
c fiscalizar, camo suplente, a cxecuçào do Icrmo aditivo c do contrato
acima descritos nos impedimentos legais c eventuais do titular,

Art. 3*’. Designar a Defensora Pública, Dra. PATRÍCIA
FEIRREIRA MONTE FEITOSA, DiretoraAdministrativa matrícula n°
193.155-5. para acompanhar aexecuçào do referido contrato, no âmbito
das atribuições de Gestora dos Contratos desta Defensorio Pública.

Art. 4“. Esta Portaria entra cm vigor na data dc suapublicaçfio
e lerá vigência até o vencimento do contrato e de sua garanti a. quandohouver.

ROSA MENDES VIANA FORMIGA
DIRETORA CÍVEL

DEFENSORAPUBLICA-PI

DiREIORIADAUNIDADECÍVEL

PORTARIAGDUC N*25/2019

n.-.o. CÍVEL DA DEFENSORIA
PUBLICA IK) ESTADO DO PIAUÍ, no uso dc suas atribuições legais,
com esteio nos artigos 6" e 7° da Portaria GDPG n® 280/2013.

RESOLVE

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SÇ ECUMPRA-SE
GABINETE DA DEFENSORIAPUBLICACjERALon Tensina-

Pl. 05 dc fevereiro de 2019.
Francisca fiildeth Leal EvatweUsta Nunes

Defensora Pública Geral do ^(ado do Piaui

PORJARU G DPC N" 072/2019
ADEFENSORAPUBUCAGERALDOESTADO DO

PIAUI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13.
inciso XX da Lei Complementar Estadual n“ 059. de 30 de novembro
dc2005.

ALTERAR APOigARIA CDUC 19/2019, que designou o
Deíenwr Pubíw), DR. ICO CASTELO BRANCO DESAMPAIO,
para SUBSTITUIR a Defensora Pública, Dra. Verônica Acioly
y«concelos, que atua cm regime de substltui^junto  à 13* Defensoria
I^bliw dc Família dcTcrcsina-PI, para o pcrfoao ae 20 a 23 dc Fevereiro
de 2019, cm razào da concessão dc férias regulamentares referentes à
2 etapa do exercício aquisitivo dc 2019.

ECUMPRA-SE.,
. GABINETE DA DIRETORA DA UNIDADE CÍVEL, em

Icrcsina, II de] evcreirodc20l9.

de

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados
fielmente Darte,s, dc acordo com suas cláusulas e as normas da
Lei n 8.6^, de z 1 dc lunho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada c fiscalizada por um representante da Administração
Publica cspecialmcntc designado, por força do artigo 67 da Lei n°
8.666/93;

ROSA MENDES VIANA FORMIGA
DIRETORA erVEL

DEFENSORA PUBLICA-PI

DIRETORIA DAUNIDADECÍVEL

PORTARIAGDUC N™ 28/2019

, ADI^JORADA UNIDADE ClVEL da DEFENSORIA
PUBLICA W) ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições leBaÍ.*v,
com esteio nos artigos 6“e 7® da Portaria GDPG n® 280/2013.

RESOLVE

ALTERARAPORTARIAGDUCN®16/20l9,qucdcsignoua
Defensora Pública. DRA. ALYNNE PATRÍCIO DE ALMEIDA
SAiyiO^ paraSUBSTITlJlR a Defeasora Pública. Dra. Débora Cunha
Vieiro Cardoso, que atuajuntoà 11® Defensoria Pública dc Família de
lercsina-PI, para o período de 18 a 23 de Fevereiro de 2019, em razão
da concessão dc férias regulamentares referentes  à I “ etapa do exercício
aquisitivo dc 2017.

CIENTIFIWE-SE. REGISFRE-SE ECUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORA DA UNIDADE CÍVEL

Teresma, 11 de Fevereiro de 2019.
, em

RESOLVE:
Art r.Dcsignaro servidor RAIMUNDO NONATO UCHÔA

FILHO, matrícula n® 309841-9 c CPF tf 770.333.373-53 para
® fiscalizar, como titular, a execução do Coptrnto n* 005/

2019/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PIAUÍ eaemprtsaCONNECTCOMPUTADORF.S E
SISTEMAS LTDA.,CNPJ n°00.489.297/0001-09. que tem por objeto a
contratação de empresa para eventual aquisição de equipamentos dc
informática destinados a atender as necessidades desta Defensoria
Pública do Estado do Piaui.

Art V. Designar o servidor CTD WILLAME CARDOSO DA
SILVA,matrícula n‘’32170I-9cCPFn®444.420.173-87,para<Kompanhar
e fiscalizar, como suplente, a execução do Contrato acima descrito
nos impedimentos Icgaisc eventuais do titular.

Art. 3*. Designar a Defensora Pública, Dra. PATRÍCIA
FERREIRA MONTE FEITOSA, Diretora Administrativa, matricula n°
193.155-5jparaacompanhara execução do referido contrato, no âmbito
das atribuições de Gestora dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 4*. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e lerá vigência até o vencimento do contraio c dc sua garantia, quandohouver.

CIENTIFlQUE-SE, REGISTRE-SE ECUMPRA-SE.
GABINEIE DA DEFENSORIAPUBLICAGERAU em Teresina-

Pl, 06 dc fevereiro de 2019.
ROSA MENDES VIANA FORMIGA

DIRETORA cfVEL
DEFENSORA PUBLlCA-PI

Of. 005 Francisca Hildeth Leal EtwtgeHsta Nunes
Defensora Pública Geral do listado do Piauí


