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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N“ 13/2019 - DPE/Pl

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 03373/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 001/2019 - CLC/DPE/PI, ART. 24,11 DA LEI 8.666/1993.

CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPREvSA

ESPECIALIZADA A FIM DE REALIZAR O SERVIÇO

DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA PARA

ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SONDAGEM A
PERCUSSÃO, NOS TERRENOS CEDIDOS A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE/PI E A

EMPRESA CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E

ASSESSORIA LTDA, NOS TERMOS DA LEI N” 8.666/93.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 44-2

CONTA CORRENTE: 2Q9.115-I

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

Publica-Geral DRA. FRANCTSCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NTJNES, 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 c a empresa CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA

LTDA, com sede no Res. Vüa Verde, n" 19, Q-U, C-A, Parque Sul, CEP; 64.036-780,

TERESINA/PI, inscrita no CNPJ 22.595.220/0001-48, neste ato lépresentada por FRANCISCO DAS

CHAGAS SILVA FILHO, RG: 1944505, SSP-PI, CPF: 946.536.663-34, denominada simplesmente

CONTRATADA, resolvem em comum acordo firmar o presente Contrato, considerando o Processo

acima, dc acordo com a Lei Federal n*". 8.666/93, de 21 de junho dc 1993, e suas alterações

posteriores, na modalidade Dispensa de Licitação n“ 37/2018/DPE, nos termos da Lei n°. 8.666/93,

mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

I.l. Constitui objeto deste CONTRATO a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A

FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA PARA ELABORAÇÃO

[OS AE REALIZAÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, NOS TERRENOS CEBl

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO — DPE/PI PI, situados nas cidades de Parnaíba e

Piauí.

1

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coordenadoria das Licitações e Contratos
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.



.<

A

DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAU!

Área
Qnt. dc

furos

Profundid

ade

Valor total
Item Descrição

(RS)

Zona Urbana, Bairro Conselheiro

Alberto Silva, Parnaíba - PT (registrado

no Cartório Almcndra, matrícula do

Registro Geral n° 21.457, Livro 2-HQ,

fls. 'Á)

1.306,26

m^
Ate 0

impenetráv

7.200,00 (scre

mil e duzentos

reais)

07

el

01

Rua Comadre Ana, s/n, bairro Oeiras

Nova, Oeiras-PI (registrado no Cartório

do 1” Ofício de Registro de Imóveis da

Comarca de Oeiras, íls. 283/284 do

livro de Transcrição das Transmissões

dos imóveis, Registio n" 3-N, Matricula

n"l 8.203)

02 300 in-

3.500,00 (três

mil e

quinhentos

reais)

Até 0

impenetráv02

cl

TOTAL RS 10.700,00 (dez mil setecentos reais)

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

2.1. São parles 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O presente contraio possui valor total de RS 10.700,00 (dez mü setecentos reais), as despesas

decoirentcs desta licitação correrão por conta dc 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 c

contribuições elencados na legislação em vigor, lai.s como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP.

3.3. O pagamento será feito por meio de depósito bancário em conta a scr 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;

3.4. A conti'atada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos

fornecidos, sob pena dc não serem remunerados pelos mesmo. %
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3.5. Será verificada antcriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas

condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta scr 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 SivStcma Integrado de Pagamento de Impostos c

Contribuições das Microempresas e Empresas dc Pequeno Porte - SIMPLES.

CLÁUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. As despesas dccon-cntcs desta licitação correrão por conta dc 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® xx/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, dccojTcntcs dc sua culpa ou dolo, quando do fomccimcnto dos produtos cm 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/serviço que a Fiscalizaç^p da

CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou não atenda às especificações exigí
Termo.

te-
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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 contratada.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de execução dos serviços,
respeitadas as nonnas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas.

7.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinemes ao fomecimento 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 fonna ajustada neste Instrumento e no Contrato.

7.6. Cumprir com as demais obrigações constantes 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 ultiapassando 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 prexistas 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 deconido o prazo da sanção aplicada c^iAase no
inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no
Fornecedores da DPE/PI;

e) Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. ) A
\
\
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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, lempestivamente, todas as

providencias necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens.

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

indicando as ocorrências de indisponibilidade do entrega.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.10 presente contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2019 a contar da sua data de assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTEIL\ÇÕES CONTRATUAIS

11.1. Este instmmento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado

uiiilateralnieiite 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.

supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma

do parági'afü 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.

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

CLÁUSUI^A DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 A inexecuçào total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências

contratuais e as previstas em Ici.

12.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independeniemeiite de notificação ou interpelação

judicial:

12.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quai^

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse públia

como das condições previstas no edital e no contrato.

ler das
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12.2.2 A subcontrataçào total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outi^em,

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 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 conliecimenlo 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 interposiçào judicial para a sua

execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa:

12.3.1 A supressão, por parte da Administiação, de obras, serviços ou compras, acarretando

modificação do valor inicial do contrato além do limite pemiitido no § lo do art. 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

contratualmente imprevistas desmobilizaçÕes e mobilizações e ojjíras previstas, asse]

fXl

sucessivas e
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contiátado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações

assumidas ate que seja nonnaüzada 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, cautelannentc, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos calculados, já
calculados ou estimados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DA
ENTREGA DO OBJETO

13.1 Os serviços deverão scr prestados na Zona Urbana, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Parnaíba-

PI (registrado no Caitório Almendra, maüicula do Registro Geral n“ 21.457, Livro 2-HQ, fls. Va) e na

Rua Comadre Ana, s/n, bairro Oeiras Nova, Oeiras-PI (registrado no Cartório do 1" OtTcio de Registro

de Imóveis da Comarca de Oeiras, fls. 283/284 do livro de Transcrição das Transmissões dos imóveis.

Registro n” 3-N, Matricula n"i8.203)

13.2. Os serviços deverão ser prestados em até 15 (quinze) dias contados a partir da solicitação da
Contratante.

13.3. O recebimento c 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 sciviço, para efeito de posterior verificação da

conformidade com a especificação definida neste Contrato;

b) definitivainente, 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/serviços deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados

adequadamente contra danos de ti'ansporte c acompanhados das respectivas notas fiscais dc
fornecimento.

13.6. No caso dc consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamer

lavrado Termo de Recusa, no qual sc consignarão as desconformidades, devendo o premut^^^
recolhido e substituído.

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

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

13.7.2. Caso a substituição não ocorra no prazo detemiinado, estaiá a contratada inconendo

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-profíssional, 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 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-sc-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 c condições previstas, la\Tar-sc-á Termo dc Recebimento Definitivo,

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

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 preccituado na Eci 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 diriipi

dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualqu^

mais privilegiado que seja.

uaisquer
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E, por cstaiem justos e contratados, preparam este instmmento, cm 3 (três) vias de igual teor, para um

só efeito, que depois dc lido e achado confonne vai assinado pelas panes contratantes e duas

testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as parles contratantes a

cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusula.

Tèresina/PI, 22 de fevereiro de 2019.

J
DRA. FRANCISCA HILDE XALVEVANGELISTA NUNES

iblica Geral
CSA
COtíTllOU SONDAGEM PfiOKTOSE ASUSÍKVÍ®RM(TANTE

h
Sôclo Administrador

CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS;

RG/CPF:

G/CPF:

9

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.

CEP; 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpàa'defensoria.pi.def.br.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI

DDI/DIPLAN/REITORIA
r’

*V!*-
8CMMSe«AMjaUCA
DO EitADO £50 fwwjl

PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 01433/2019.

ATO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2018.

CONTRATANTE; FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ -

FUESPI. CONTRATADA: EMPRESA LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA; DO OBJETO: Redução do valor contralado
originalmente no contrato n“ 013/2018, qual seja, R$ 813.854,50 (oitocentos e
treze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais  e cinquenta centavos), em

27,296%, diminuindo do valor total do contrato a quantia de R$ 222.155,55
(duzentos e vinte e dois mil, cento e dnquenta e cinco reais e cinquenta e

cinco centavos) em cumprimento de determinação imposta pela Resolução
CGFR n® 001/2019, passando a ter o valor mensal de RS 591.698,95
(quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e
cinco centavos). CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO

CONTRATO: Ficam recepcionadas por este Tenrio todas as cláusulas
ajustadas no contrato original. DATA DA ASSINATURA: 18/02/2019.

SIGNATÁRIOS: NOUGA CARDOSO BATISTA (Reitor da UESPI) e MIGUEL
AVELAR DE CASTRO MONTEIRO. INFORMAÇÕES: REITORIA/FUESPI.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 01774/2019.

ATO: TERMO DE RESCISÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUl -
FUESPI. CONTRATADO: PROFESSOR RAIMUNDO NONATO FERREIRA
OBJETO; O Pró-Reitor da PRAD manifesta a anuência da rescisão contratual

3 critério da administração do Professor Raimundo Nonato Ferreira, os efeitos

a contar de 01 de março de 2019, nos termos da Cláusula Sétima, Alínea “e’,
do Termo de Contrato, conforme prevê o Art. 5°, VI. da Lei Ordinária n® 5.309,
de 17 de julho de 2003, C/C O ARTIGO 17, VI do Decreto 15.547/14.

SIGNATÁRIO: GERALDO EDUARDO DA LUZ JÚNIOR (Pró - Reitor -
PRAD). DATA DA ASSINATURA: 22/02/2018. INFORMAÇÕES:
PRAD/DGP/DST/FUESPI.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 01303/2019.

ATO: TERMO DE RESCISÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATANTE; FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PlAUl -
FUESPI. CONTRATADO: PROFESSOR FILIPE FONTINELE DE ALMEIDA.
OBJETO: O Pró-Reitor da PRAD manifesta a anuência da rescisão contratual

a critério da administração do Professor Filipe Fontinele de Almeida os efeitos
retroagirão a partir de 04 de fevereiro de 2019, nos termos da Cláusula

Sétima, Alínea “e", do Termo de Contrato, conforme prevê o Art. 5®, VI, da Lei

Ordinária n" 5.309, de 17 de julho de 2003, C/C O ARTIGO 17, VI do Decreto

15.547/14, SIGNATÁRIO; GERALDO EDUARDO DA LUZ JÚNIOR (Pró -
Reitor - PRAD). DATA DA ASSINATURA; 12/02/2018. INFORMAÇÕES;
PRAD/DGP/DST/FUESPI.

KX TTUTO PARA PUBUCAÇÂO

Ato .Administrativo

CON I RATO N°011/2019/fíPP/PI

Proce.sso Administrativo n"00334/20I9/DPK/PI

Prcgâo Eletrônico SRP n"002/2018/ClA /DPE/PI.

C ONmVIAVrE: DEFENSORLAPI BLICADO lüST \[X)IX) IM.Al \

CNP.I:41.263.856/0001-37

(OM RAIADA:TOTC.MGRÁnCAC:O.MÉRCl()l)E PAPELARIA

SERVIÇOS DE COMITMCAÇÂO VISLAL EIREI .1.

CNP.1:16.936.295/0001-42

Objeto: Contratação de empresa para fornecimenio de serviços

gráficos para atendimento das necessidades da DPE/Pl.

Valor total do contrato: RS 6.900,00 (sci.s mil c novecentos reais).

Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339030 e 339039).

Fundamento Legal: Lei Federal n°. 8.666/1993 e 10.520/02.

Data de Assinatura: 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2019.

Vigência: a partir da data de assinatura ale 3l(trinta c um) de

dezembro de 2019.

Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PI.Al í E

IO 1 EM GRVFIC:A COMÉRCIO DEPAPELARIASERVTÇOS DE

COMUNICAÇÃO VISl AL EIRELI.

CONTRATO N®013/2019/DPE/PI

Processo Administrativo n®003373/20I8/I)PE/PI

Dispensa de Licitação n® ÜOI/20I9Art. 24, II, da lei 8.666/93 CXC7

DPEd*I.

C:ONnurANTE:DEFENSORIAPÚBLIC:AlK)LSIAIX) IX) PIAUÍ

CNPJ:4i.263.856/0001-37

CONTRATADA: CSACOM ROLE SONDAGEM PROJE TOS E

ASSESSORIALTDA

CNPJ: 22.595.220/0001-48

Objeto: Contratação de empresa especializada a fi m de realizar

serviço de investigação geotécnica para elaboração e realização de

sondagem a percussão nos terrenos cedidos a Defensoria Pública
do Estado do Piauí.

Valor total do contrato: RS 10.700,00 (dez mil e setecentos reais).

Fonte Recursos; fonte (100) e elemento dc despesa (339039).

Fundamento Legal: Lei Federal n°. 8.666/199.

Data de Assinatura: 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2019.

Vigência: a partir da data de assinatura alé 31(trinta e um) de
dezembro de 2019.

Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES I ADO DO PIAUÍ E

C:SA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA

LIDA.

Of. 109

(ÍOVKHNODO K.STADO DO PIAUÍ
IN.S riTlM'0 DKOíXSKNVOLVIMF.NTO DO PIAUÍ - IDEPl

EX TIUrODÍ)C0NVÊN10DECOOPERAÇÃO TÉCNICAQUE

EN TRE SI CELEBRAM O INSimiTO DE DESENVOLVIMEN TO

IX)ESIAIX) IXJPIAUÍ-IDEPIEOINSTITUTODEASSISTÊNCIA

ÀSAÚDEIXJSSERVIDORES PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

- IASPI. A cessão com ônus para o órgão de origem da servidora

MARIA DIANA DE SOUSA. Matricula n° 001085-5. e do servidor

JOSIMAR MARTINS DO VALE. Matrículan® 023236-0, do quadro

de pessoal do Instituto De Assistência À Saúde Dos Servidores

Público Do Estado Do Piauí - laspi, PRAZO - terá seus efeitos a

partir de 26 de fevereiro de 2019 e término fixado para o dia 31 dc

dezembro de 2019, FüRO-Teresina-PITeresina(Pl). 26 dc fevereiro

de 2019. GERALIX) M AGELA BARROS DE AGUIAR - Diretor do

IDEPL Diretora Geral do 1 ASPI DANIELAAMORIM AITA.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira

Tapety. 138. B. Noivos Teresina PI ou pelo tcl. (86) 99476-5262.
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PORTARIA GDPG N® 161/2019

A Di:^NS08A PÚBLIGA GERAL »0 ESTABO jp>0 PIAÜÍ, no uso dè suas
atnbiuçÕBs legais, conferidas pelo art. 13; feoiso 

XX da Lei Complementar Estadual n« 059, de 30 de
novembio 4è 20(^.

CONSIDERANDO que

acordo com suas cláusulas e
OS; contratos devem ser executados fíelmmte pelas partes, de

asBortnasdaLein® 8.666^ 21 ttejunhode 1993;

CONSIOEM??DO que a execução dó coíjtrato devera ser acompanhada e fiscalizada

por ÍQTça do artigo 67 da Leiporxim represenfânte da Administração Pública especíalmente designado,
n® 8^66/93;

RESOLVE:

Art. 1% Designar o servidor DARIO BASTOS FORTES

309.846-0 e CPF n“ 750.946,633-91,

Contrato n» Oisaow/DPM»!, celebrado entre a DEFENSOHIA PÚBUCA DÔ ESTADO DO

PIAÜÍ e a emprera CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS

ÍK) REGO, matfículá n®

para acojnpanhar e fiscalizar, como titular, a execução do

E ASSESSORU LTDA., CNPJ

, que tem por objeto a prestação de seryiço de investígaçâo geotécnica para
elaboração e realcsaçâo «fe sondagem èaí^rcussão. noáterrenos cedidosàDefensoria Publicado Esmdo
do Piauí,

O S(
SEIXAS Cimv DA 0)STA,

pa.fa acomj^ihar e fiscalizar, como suplentf»

execução doGontiato acima descrito aos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art-. 3®. TDèsi

PINHEIRO, Dírrtor Administrativo, matr^ia ij?

mâüícula n® 318514-1 e GPF n® 037427.3^3-00, , a

i' 6 Defensor Pübltóo, Dr. IVAINOVICK FEITOSA dias

ij° 2^,852-0, paraacompanhar a exeepçâodo referido

contrato, no âmbito das atribuiç&s de Gestor dos Contratos dfôta Efefensoria Pública.

Art. 4®. jEsm Póitaria entra, étn vi

vencimento do contrato e de sua ̂raníia, quando houver.

vigor na data de sua publicação e terá vigência até o

aENTIFlQUE-tSE, REGISTRE-SE È CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEEENSORÍA PÚBUCA GUIAL.era Terraina-PI, 27 de fevereiro
de2019.

Françisca Hikie^i
D^ermra PúbíícM

i-eÍK Evangelista Nunes
kml do ̂ adodo Fimí

‘^ÍÍf?*"*J^35~Bairro:«hoteCeP;64.014-0e0-TeresiDa-PJ
defeosoriapuWlca@defén80fte.pr.deIbf J w»wdéfensofía.pí;def.br j (86> 0233-3177
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SONDAGEM PROJETOS E
^SESSORIA LTOA^ ÇNPJ n°22.595220/0001 -48, que tem porobieto
a prestaçao de serviço de investigação geotécnica para elalSação e

JSÇI^SSSSWÊ-S t3Sr?l"~="”-—.
S'íá™^S™Sís?£siSiísss u,.-^it|i&r"""-’—‘
j  a ■ ““Sr *●●;*'"

Ç^jy^IQU^SE. REGiSTRE-SÇ E CUMPRA-SE.

PI. 28 d?^^^cfe 2Óíf ™

ser

g..Kg8??8?Sg?aF|,SS

ssSsw^sjKsrra s%.fSSSÍas--=£sropSsmíSiSv?^” ^9, de 30 de novembro de 2005. . -^*^2 .Desi^oservidorSAMUELCASTROOLIVFmA
K4 I oDef®^rPúblicocirArilsonPereira ^^●cuIan°31850Í^XeCPFn‘’027  468 891 06
d^Se^rSe^nS^^*^ 043/2019, manifestou Os^zar, çamo suplente, a execuçfc^do TOnp^o
cSí?m,^ ^ Portana GDPG 560/2018 e ainda em ™I^«mentos legais e eventuais (titular.

“ã£r" '“" * "'■" Kw™r“~“-~™4ss—SíT'”"”—”—— »Kss.“=iíâ;ss.-ssKe”
560/2018 Portaria GDPG e terá víoêívlantl« em vigor na data de sua publicação
^ÍlSOiÍ PFR^i ®í5T?''f ® Defensor Público Dr. hou4r ®  vencimento do contrato e de sua garantia quSdo

finalizanaer^demarcode2019. ^ teiras-FI, que f^ranasca Hildeth Leal Evangelista Nunes
rfiSS§VS:C%^^*STlí£-SEECUMPRA-SE Defensora Pública Geral do Stado do Piauí

PI.28d^^S|™^^™AGERAL,onTei.ii^ Of. 099
PORTARIAGDPGN" 165/2019
ADEREN^I^POBUCA-GERALDOESTADODOPIAirí

no uso de su^ atnbuitóes legais, conferidasjxjIo art 13 inciso}^

 I j ● ® revogação da Portaria GDPG 560/2018
— ARILSON PEREIRA

P^ces^o AtolnSTò í

rr

GOVTRNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

PORrARUN". 004/19 Teresina, 28 de fevemro de 2019.

áf ^ Secretaria de
do Planeiamento do Estado do Piauí em

afâ^entoaodspostonaLei Federal n°8.666/93
eDeaetosEstaduaisn^ 14.483/2011 e 15.0932013!

no USO

em regime de acumulação, uos termos do aS 7?da^

PORmRIAGDPC N“ 166/2019

^ aXídS vj í

ç»v£lSiagsS£6as.Bg
.;|?SteÇE-S,TSSTS?fja?.T,“^

.  S£SSSr--sá=âaã

R

RESOLVE:

Sgre^iadoEâL'L>‘?êSSKltápl!A^“r£f,“âoS

por este órgão, conforme determina o Art.67 da Lei 8 666/93

SEPLANnr”'^'’^ “= o^SffÜorrflSiste
C^ratos obedecerão ao disposto na Lei FedSl n°

8.666/93 e nos l^«osEs^uaisn»s. 14.48Í2011 e 15.093^0n
4°’ vigprnadaíade sua publicação.Alt. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.

Cientifíque-se.
Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio Rodrigues de Sousa Neto
SECRETÁRIO

Of. 023
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GOVERNO DO ESTADO DO ElAüí
DEFENSORIA PÚBLICA-GER.VLDO ESTADOGOVERNO DO ESTADO DO PIAlil

SECRETARIA DE ESTADO OAADMINISTR.ACAO E PREVIDÊNCIA

PORTARIAGDPG N° 157/2019
A DEFENSORA PÜBUCA-GERAL DO ESTADO, no uso de

suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13. inciso XX da Lei
Complementar Esl^ual rí̂  059, de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO a concessão de folgas ao Dr. Leonardo
Fonseca Barbosa, titular da 5“ Detensoria Pública de Parnaíba PI.
através da Portaria 070/2019 - CGDPE, o qual exerce substituição
natural na8“ DPE Pamaíba/PI.

CONSIDERANDO o constante no Memorando n° 304/2019
DDPR e a expressa anuência do Defensor Público titular da 6"'
DefensoriaPúblicade Pamaíba/Pl.Dr.Gervásio Pimenteí Fernandes.

RESOLVE:
PESIGNAR. extraordinariamente, o Defensor Público Dr.

GERVASIOPIMENTEL FERNANDES, titular daó^DefensoriaPública
de Pamaíba/Pl, para atuar nas iwidiências de atribuição da 8^' Defensoria
Pública de Parnaíba nos dias 26,27,28 de fevereiro; 01,07,08 de
março e 22 de abril de 2019.

GABINETE DADEFENSORIAPUBLICA GERAL, em Teresina-
PI, 26 dc fevereiro de 2019.

PORTARIAGDPG N® 160/2019
^ADEFENSORAPUBLICA-GERALDO 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.

PORTARIAGAB. SEADPREV. N“ 047/2019
Teresina (PI), 27 de fevereiro de 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DAADMINISTRAÇÃO E
PREVIDÊNCIA DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, e nos

lermos do §6®, do Decreto n° 15.943, de I9dejaneirode2015,

Considerando o contido nos autos do processo
administrativo AC.002. l .000397/19-28, cujo objeto é asolici^o de
Delegação de Competência à Secretaria de Estado da Administração
e Previdência para realização de Procedimento Licitaiório, constantes
no Termo de Referência, para atender necessidade da Agência de
Desenvolvimento Habitacional do Piauí - ADH.

 ̂ Considerando a competência legal da SEADPREV, através
"  da Superintendência de Licitaiçõese Contratos, conforme Lei 6.673/

2015. publicada no DOE do dia 18/06/2015, para a realização destes
procedimentos; e Lei 6.735/2015. publicada no DOE do dia 23/12/
2015;

RESOLVE

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados
fielmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da
Lein°8.6^,dezl dejunhode 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública especialmentc designado, por força do artigo 67 da Lei n“
8.666/93; RE^LVE:

Art. 1®. DesignaroservidorCLOUDEDESOUSA MENESES,
matrícula n° 030.552-9 e CPF n° 273.489.543-91, para acompanhar e
ílscalízar, como titular, aexecucão do Contrato n“ 011/201?. celebrado
entre aDEFENSORIAPUBÇlCADO ESTADO DO PlAUI eaempresa
TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELl., CNPJ n® 16.936295/000142. que
tem por objeto a prestação de serviços gráficos, para fins de
autenticação, padronização e divulgação das ações  e eventos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Art 2®. Desigparoservidor SAMUEL CASTRO OLIVEIRA,
mairículan® 31850^X e CPF n° 027.468.823-96, para acompanhar e
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos
impedimentos legais e eventuais do titular.

Ãrt. 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 dc 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 c de sua garantia quando
houver.

Art. I® Delegar a competência à Agência de Desenvolvimento
Habitacional do Piauí - ADH, especifícameote nos limites necessários
à realização de Procedimento Licitatório visando  à contratação de
serviços de vigilância armada e desarmada, para atender situação
emergencial da ADH, conforme solicitação no ofício 0092/2019 ADH/
DGE e certidão de inexistência de ata dc registro de preços nesta
Secretaria.

Art. 2“ A execução dos procedimentos, sua operacionaiização
processual e controle da organização competem à Agência de
Desenvolvimento Habitacional do Piaui - ADH, bem como os atos de

controle final desse procedimento licitatório, devendo a homologação
ser realizada pela Diretora Geral daADH.

Art.3® Fica estabelecida por esta Portaria que é de responsabilidade
da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí - ADH a
organização processual, bem como à publicação dos atos desse
procedimento licitatório especificado no art. 1° desta Portaria, não
podendo se estender a outro procedimento inclusive quando se tratar
de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Alt. 4® Esta DELEGAÇÃO não se aplicaaos processos de prorrogação
de vigência dos contratos da Agência de Desenvolvimento
Habitacional do Piauí - ADH, que deverão ser autorizados pelo
Secretário de Administração e Previdência.

Art.5® Esta delegação tem validade de 180 (cento  e oitenta) dias.

Art.6® Esta portaria poderá ser revogada expressamenie por razão de
natureza legal ou fática que enseje preservação do interesse público.

Art. 7®Após a realização do procedimento licitatório o órgão deverá
encaminhar o resultado da licitação à Superintendência de Licitações
e Contratos/SLC/SEADPREV para acompanhamento, controle e
posterior incorporação, conforme alíneas “f e “j”i do Parecer
Normativo n° 465/2010 PGE/PLC.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

JOSÉ RICARDO PONTES BORGES
Secretário de Estado da Administração e Previdência do Piaui

Of. 408

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PUBLICA GERAL, <em Teresina.

27 de fevereiro de 2019.
Francisco Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública-Geral do Estado do Piauí

PORTARIAGDPG N® 161/2019
,ADEFENSORAPUBLICAGERAL 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 normas da
Lein®8.6^,dezl dejunhode 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública especialmente desianado. por força do artigo 67 da Lei n®
8.666/93;

RESOLVE:
Art !®.DesÍgnaro servidor DARIO BASTOS FORTES DO

REGO,maírículan®309.846-0eCPFn®750.946.653-91. para acompanhar
e fiscalizar, como titular, a execução do Çontrato n® 013/2019/DPE/
PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO


