
DEFENSORIA PUBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONTRATO N° 017/2019/DPE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00409/2019/DPE/PI 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2019 — Artigo 25, Inc.I da Lei 8.666/93. 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DA 
MARCA THYSSENKRUPP LOCALIZADO NA CASA DE 
NÚCLEOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, NOS TERMOS DA 
LEI 8.666/93, ART. 25, INCISO I, INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. 

CONTA BANCÁRIA:  
BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA N°: 02028  
C/CORRENTE N°: 0000158-9 

Por esse instrumento 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 d seu Defensor Público Geral ERISVALDO MARQUES DOS 
REIS, brasileiro, casado, insc ito no RG n° 318.165 SSP-PI, CPF n° 678.035.473-20, com 
endereço profissional na Rua J icos, 1435, Bairro Ilhotas, Teresina-PI, do outro lado a empresa 
THYSSENKRUPP ELEV ORES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ n° 90.347.840/0057-72, stabelecida na cidade de Teresina, Rua Anísio de Abreu, 730, 
Centro Norte CEP: 64.000-330, doravante denominada apenas CONTRATADA, 
representada neste ato por seus procuradores PAULO ANDRE DE MOURA DA SILVA, 
brasileiro, CPF n° 670.873.450-87, RG n° 7045463201 SSP-RS, e ABRAÃO ANDERSON 
DE SOUSA XAVIER, brasileiro, CPF 033.013,733-64, RG n° 2002012017989 SSP CE/RS2  
considerando o resultado do processo administrativo 0409/2019/DPE/PI, de acordo com  
as Leis N° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas 
e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, 
CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S/A, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, 
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SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, situado na Casa de Núcleos na Av. Nossa Senhora de 
Fátima 1342 Bairro Fátima, Teresina-PI. 
Item Especificação Quantidade 
Elevador Thyssenkrupp Fabricante: 	Thyssenkrupp 

Elevadores n° da Máquina: 
R0854; Equipamente: GEN2; 
Utilização: comercial. 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTAÇÃO 
Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição e 

juntada, a proposta de preço e seus anexos ao Processo Administrativo, e a respectiva Ordem 
de Serviço. 

1. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O fornecimento de serviço, objeto deste contrato serão fornecidos pela 
CONTRATADA, conforme indicado em Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho expedida 
pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor 
adjudicado constante da Proposta, da seguinte forma: 

Manutenção Preventiva: dias úteis das 08:00 ás 12:00 h/13:12 ás 18:00h; 
Chamados: 08:00 às 22:00h 
Emergência: 24 horas 

Entendem-se como "chamados", toda solicitação de manutenção conetiva; 
Entendem-se como "emergência", referido na letra "c" para elevador e home 

lift, os casos em que houver usuário(s) preso(s) na cabina, casos em que houver 
usuários presos em uma de suas partes, ou ainda, qualquer acidente que venha a 
ocorrer no equipamento; 
O A retirada de usuário(s) preso(s) no equipamento acima mencionado, somente 
poderá ser realizada pela contratada ou pelo Corpo de Bombeiros Militar; 

A contratada realizará o pronto atendimento aos chamados da Contratante, 
observando o horário estabelecido pela contratada para o funcionamento dos 
plantões. O atendimento de chamados fora do horário normal de trabalho da 
Contratada só será feito em caso de Emergência; 

Na hipótese de a normalização do funcionamento venha requerer dispêndio de 
mão de obra em maior quantidade que a razoável para um serviço de emergência, 
ou que venha a ser necessária a utilização de materiais não existentes 
normalmente no estoque de emergência, tal normatização só ocorrerá no primeiro 
dia útil subsequente, durante o horário normal da Contratada; 

Todos os chamados deverão ser direcionados para a Central de Atendimento da 
Contratada: 

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0499 
Demais Regiões: 0800 7080499 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
A CONTRATADA receberá pelos serviços executados a importância estimada de 

valor mensal de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), o valor por 06(seis) meses 
corresponde a R$ 4.740,00(quatro mil e setecentos e quarenta reais), que será paga no prazo 
de lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá apresentar prova 
de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social e FGTS. 

CLÁUSULA QUINTA - DO 1EAJUSTE DE PREÇOS 
Poderá cada parcel do preço ser atualizada anualmente com base na variação 

percentual do ESPECIAL — Co posição de índices — Cálculo Manual. 
No caso de extinção ou substituição do índice de reajuste eleito neste contrato por 

qualquer motivo, utilizar-se-á ihiediatamente o índice substituto ou outro índice que vier a ser 
criado. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II, do art. 65 da 
Lei Federal n° 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA F NTE DE RECURSOS 
As despesas decorr ntes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da 

Fonte de Recurso (100) e elem nto de despesa — 339039 e 339030. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO tOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 
A CONTRATADA deverá realizar o objeto do presente CONTRATO, 

rigorosamente de acordo com Os termos pactuados, os quais deverão ser prestados na Casa de 
Núcleo desta DPE-PI, nos prazos estabelecidos acima, sem nenhuma despesa adicional além 
do valor constante da Proposta. A prestação de serviços deverá ser efetivada conforme a  
solicitação do pedido. 
§ 10 - A CONTRATANTE emitirá ORDEM DE SERVIÇO, na qual será explicitado o serviço 
a ser realizado em consonância com a proposta vencedora e o disposto no Processo 
Administrativo. 
§ 2° - Configurando-se atraso na execução, excluídas as razões de força maior, com relação 
aos prazos fixados em pedido ou CONTRATO, será aplicada multa de 2% (dois por cento), ao 
dia, sobre o valor da parcela inadimplida, não ultrapassando a 10% (dez por cento). 
§ 3° - Após 15 (quinze) dias de traso, além de rescindir o contrato, a DPE/PI aplicará multa 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea do subitem do 
instrumento convocatório. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
O presente contrato terá vigência por 06(seis) meses, contada a partir de sua 

assinatura sendo prorrogável por igual ou inferior período, em caráter essencial devidamente 
justificado, com fundamento no ortigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993. 
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CLÁUSULA NONA — DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 
A Defensoria Pública do Estado do Piauí se reserva no direito de aumentar ou 

reduzir a aquisição do objeto do contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato, previstos no parágrafo 1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, sem que dessa decisão 
caiba, à licitante, direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
a) Compete à CONTRATANTE: 

1 — prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

2 — efetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a prestação do 
serviço; 

3 — exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços/objeto do presente 
contrato. 

4 — solicitar o objeto deste contrato conforme quantitativos estabelecidos. 
5 - Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA ao equipamento, colaborando 
para a tomada de medidas necessárias a prestação de serviços, exigindo sempre a 
carteira de identificação funcional; 
6 - Não permitir que terceiros tenham acesso à casa de máquinas e demais 
instalações do equipamento; 
7 - Não permitir depósito de materiais alheios ao equipamento na casa de máquinas e 
poços, conservando a escada ou vias de acesso livres. 
8 - Não poderá adquirir, alterar ou trocar peças e/ou componentes do equipamento, 
sem autorização expressa da CONTRATADA, sob pena de por em risco a segurança 
do equipamento e de seus usuários, considerando que nessa hipótese não é possível 
apurar a origem, estado ou confiabilidade da peça. A infração desse item implicará 
na cobrança do valor da peça em dobro. 

Visar a ficha de serviços por ocasião das visitas dos técnicos da CONTRATADA 
para a realização dos serviços objeto deste contrato. 

Autorizar a colocação de peças ou acessórios exigidos por lei ou por 
determinação d autoridades competentes, mediante apresentação de orçamento. 
11.Autorizar a execução dos serviços ou substituição de peças extras que a 
CONTRATADA entender necessárias ao eficiente funcionamento do equipamento 
ou, não o fazendo, assumir a integral responsabilidade que desse ato resultar, 
facultando a CONTRATADA a rescisão, ou não, do contrato, sem o pagamento de 
multas previstas neste contrato. 
12 Só permitir a retirada de qualquer componente do equipamento mediante recibo, 
em impresso próprio da CONTRATADA, salvo se houver substituição no ato do 
serviço. 
13 Cumprir rigorosamente a orientação técnica da CONTRATADA. 
14. Executar os serviços necessários para a segurança e eficiente funcionamento do 
equipamento alheios a especialidade da CONTRATADA; 
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15 - Autorizar alterações de características originais ou a substituição de acessórios 
por outros de tecnologia mais recente, assim como eventuais alterações impostas por 
novas disposições legais ou empresas seguradoras. 
16 - Realizar a manutenção das instalações da casa de máquinas, caixa e poço, 
mesmo que elas tenham sido executadas especialmente para a instalação do 
equipamento, como circuitos para alimentação do quadro de força da casa de 
máquinas e respectivos fusíveis de proteção desse quadro, dispositivos de para-raios, 
janelas, iluminação, sistema de ventilação ou exaustão forçada, extintor de incêndio, 
alvenaria e pinturas. 
17 - Aprovar a modernização e/ou atualização tecnológica de equipamento instalado 
há mais de 10 anos, a fim de garantir o seu funcionamento adequado, bem como a 
segurança dos usuários. Caso o CONTRATANTE não aprove a modernização, 
poderá a CONTRATADA rescindir o contrato, sem o pagamento da multa prevista 
neste contrato. 
18 - É responsabilidade da CONTRATANTE adquirir elementos decorativos de 
cabina, marcos de portas, lâmpadas, Led's, start, reatores, ventiladores ou exaustores. 
19 - A CONTRATANTE é a única responsável pelos dados cadastrais inseridos no 
presente instrumento, devendo informar à CONTRATADA de toda e qualquer 
situação de fato ou de direito que altere as informações, em especial, nos casos de 
alteração no CNPJ, troca de representante legal e/ou síndico, mudança de 
Administradora, etc. 
20 - A CONTRATANTE autoriza o uso de imagens do empreendimento referido 
neste contrato, sem ônus, para divulgação por parte da CONTRATADA em 
catálogos, informativos, anúncios, web site e outros meios de divulgação. 

b) — Compete à CONTRATADA: 
1 — Executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que o fornecimento seja efetuado 
nos termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessárias 
ao cumprimento do pactuado; 
2 - Realizar à manutenção preventiva periódica no equipamento referido e no horário de 
atendimento estabelecido, da seguinte forma: ELEVADOR / HOME LIFT: Efetuar a 
limpeza, regulagem, ajuste e lubrificação do equipamento e o teste do instrumental 
elétrico e eletrônico, para segurança do uso normal das peças vitais, tais como: máquina 
de tração, coroa sem fim, polia de tração e desvio, freio, motor de tração, regulador de 
velocidade, chaves e fusíveis (exceto do quadro de força) na casa de máquinas, quadro de 
comando, fusíveis e conexões, relés e chaves, fita seletora, aparelho seletor, iluminação da 
cabina, botoeiras e sinalização de cabina, seguranças, corrediças da cabina e contrapeso, 
aparelho de segurança, chave de indução, placas ou emissores, receptores, cabina(placa, 
acrílicos e piso), guias e braquetes, contrapeso, limites de curso, correntes ou cabos de 
compensação, cabos de tração e de regulador, fechos hidráulicos e eletromecânicos, 
portas, carrinhos, botoeiras de pavimentos e sinalizações, nivelamentos, pavimentos, para-
choques, polia do regulador de velocidade, bomba hidráulica, bloco de válvula, vedações 
do sistema hidráulico, mangueiras e tubulações hidráulicas. 
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3— Prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE; 
4 — Cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras e fiscais 

decorrentes da execução do presente contrato e quaisquer outras relativas ao 
objeto. 

5 — Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação obtidas no processo licitatório; 

6 — Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia 
anuência da CONTRATANTE; 

7— Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação; 
8 - Acatar e atender as reclamações quanto às especificações, qualidade, validade e 

quantidade dos alimentos, substituindo ou repondo no imediatamente, o que não 
atenda às especificações do Contrato e cumprimento dos prazos, previamente 
estabelecidos; 

9 - A prestação de serviço objeto do presente contrato atende a rigorosas normas 
internas de qualidade e segurança. De acordo com as avaliações da CONTRATADA 
junto ao equipamento poderá determinar o período e necessidade da realização de 
testes. 
10 - Substituição ou conserto, a seu critério, de todos os componentes indispensáveis 
ao uso normal do equipamento, incluindo o fornecimento dos materiais e da mão de 
obra, exceto: Não se incluem no preço mensal estipulado a substituição de peças 
e acessórios que for determinada por lei ou ato de autoridade administrativa, 
supervenientes a assinatura deste contrato, bem como baterias, fonte de luz de 
emergência, piso de cabina, porta de cabina e de pavimentos, porta 
pantográfica, e óleo da máquina de tração, óleo do pistão amortecedor de 
cabina e contrapeso e óleo das unidades hidráulicas dos elevadores hidráulicos, 
limpeza decorrente de obras, excesso de sujeira nos locais de instalação do 
equipamento, peças danificadas por mau uso, atos de vandalismo ou por atos 
diretos ou indiretos de terceiros ou oxidação por maresia, por vazamentos, por 
deficiência no fornecimento de energia elétrica em variação de tensão de rede 
superior a mais ou menos 10% do nominal. Neste caso as condições serão 
estabelecidas via apresentação, negociação e assinatura, pelas partes, de 
orçamento próprio, que discriminará o valor relativo à mão-de-obra e 
peças/materiais a serem empregados na execução dos serviços aprovados 
expressamente pela CONTRATANTE. 

11 - Caberá à CONTRATADA responsabilidade pelos danos pessoais ou materiais 
causados à CONTRATANTE, seus funcionários ou terceiros, desde que 
comprovadamente causados por atos de seus colaboradores ou subcontratados, 
ressalvadas as hipóteses de responsabilidade exclusiva ou concorrente do 
CONTRATANTE e/ou de terceiros; 
12 - A CONTRATADA não será responsável por qualquer perda, dano ou atraso 
resultante de caso fortuito, força maior ou atos de vandalismo. 
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13 - Inutilizar, destruir ou sucatear as peças substituídas com o intuito de evitar a 
reutilização indevida em outros equipamentos, o que poderia colocar em risco a 
segurança dos usuários e do seu patrimônio; 
14 - Fornecer às pessoas envolvidas na execução dos serviços ora contratados os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários, observando as normas 
técnicas e a legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO 
a) - Constituem motivos para rescisão do contrato: 

a.1 . O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
Atrasos injustificados nos prazos de entrega e prestação dos serviços; 
Paralisação na entrega dos serviços sem a devida justificativa; 
A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo 

de recuperação judicial ou extrajudicial; 
A dissolução da sociedade; 

b) - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o 
último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; 

c) - A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, 
do art. n° 78, da Lei Federal N° 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme 
dispõe o § 2°, do art. 79, da referida Lei; 

d) - Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da 
importância a ser paga à firma CONTRATADA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA 
receberá somente o valor correspondente aos serviços efetivamente entregues, deduzidos o 
valor de multa contratual prevista na cláusula seguinte. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES 
Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à 

multa de mora de 2,0% ao dia, sobre o valor da proposta inadimplida, não ultrapassando a 
10% (dez por cento). 

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.1 . 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; 

- Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 
contratar coma Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

- 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 
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decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o 
respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da DPE/PI; 

e) - Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA VINCULAÇÃO 
Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seus 

Anexos, apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo n° 0409/2019, a 
Lei N° 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação aplicável. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO 
A CONTRATANTE, até o 5°(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste 

contrato, providenciará a sua publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), visando 
garantir, a eficácia do ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei n° 
8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí, como competente para 

dirimir as questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos. 

Teresina-PI, 26 de abril de 2019. 

Al "C-c- 7- L LAL.,0 MARQUES DOS REIS 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

CONTRATANTE 

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 
PAULO ANDRE DE MOURA DA SILVA e ABRAÃO ANDERSON DE SOUSA 

XAVIER 
CONTRATADA 

eylson Lima Barbosa 	or 	 Abraao Ancerscri de S0117à Xavier 
Analista Administrativo oordenador de Serviços 

CRE,:: 2315,D 	 CPF. 033.013.733-64 
• 
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