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CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
FORNECEDORA DE LICENÇA DE SOFTWARE DE 
FERRAMENTA DE WEBCONFERÊNCIA PARA 
AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E REUNIÃOWEB DA 
DPE/PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
PIAUÍ, ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO – DPE/PI E A IMPACTA CONSULTORIA E 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REALIZADO POR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEIS Nº 
8.666/93. 

DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA Nº. 0675-0 
CONTA CORRENTE Nº. 60553-0 
 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 
41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina - 
PI, através de seu Defensor Público-Geral DR. ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, 
casado, inscrito no RG nº 1318165 SSP-PI, CPF nº 678.035.473-20, com endereço profissional na 
Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, a seguir denominada 
simplesmente CONTRATANTE e a empresa IMPACTA CONSULTORIA E SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA, com sede  no Endereço: Rua Pioneiro,96, centro. Eusébio/CE CEP: 
61760-000, Fone: 98 991146208/ 85 99813-6888 E-mail comercial: impactagp@gmail.com, 
Binscrita no CNPJ: 17.561.379/0001-01, neste ato representada por Lucas Alves Bonfim Silva, RG: 
830696903 SSP/BA, CPF: 010.398.235-30, denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 
em comum acordo firmar o presente Contrato, considerando o Processo acima, de acordo com a Lei 
Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, na modalidade Dispensa 
de Licitação nº 008/2020/CLC/DPE-PI, mediante cláusulas e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

1.1. Constitui objeto deste contrato a para aquisição de  uma  ferramenta  que  permita  a  realização  
de audiências  de Conciliação,  reuniões  dos  defensores,  diretoria  administrativa,  via  Internet,  
com vídeo, áudio e texto, bem como promova a participação de convidados remotos em eventos  
presenciais  e  a  distância  com  transmissão  através  das  redes sociais  e/ou canais internos para 
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

CONTRATO Nº 31/2020/DPE/PI 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020/CLC/DPE/PI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00919/2020/CLC/DPE 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
mailto:impactagp@gmail.com


  
 

 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação 

Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 238 / (86) 99476-5262 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br / cpldpe@hotmail.com 

 

 

 
Item Descrição Modelo/Marca Unidade de 

medida 
Quant. Valor 

Unitário  
Valor  
Total 

(período de 12 
meses) 

    01 

Ferramenta de  
Webconferência  
para Telessessão  
e ReuniãoWeb.  
Versão: 1.0: 

ZOOM/  
CORPORATIVO 

Anfitrião 

10 R$ 1.500,00 R$ 15.000,00 

 
1.2.  Assinatura anual com suporte e atualizações durante esse período;  

1.3. Compatível com computadores, celulares e tablets e nos principais sistemas operacionais; 
Windows 7 e 10, Android e IOS;  

1.4. Permita a criação de sala com senha, com gerência pelo administrador, com bloqueio quando 
estiver cheia ou com todos os participantes convidados, com sala de espera e gravação local e na 
nuvem;  

1.5. Possibilite a troca de mensagens (Chat) entre os participantes ou para todos da sala e o 
compartilhamento de tela a qualquer um dos usuários;  

1.6. Permita a transmissão, ao vivo, da reunião para o canal YouTube da DPE-PI. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 
2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 
proposta da CONTRATADA e os demais orçamentos referentes ao objeto, bem como as 
especificações referentes ao mesmo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
3.1. O presente contrato possui valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), as despesas decorrentes 
desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. O pagamento será 
efetuado à contratada, O prazo para o pagamento será de até 5 (cinco) dias úteis, conforme atesto da 
execução do objeto pelo fiscal do contrato e apresentação de Nota Fiscal, sendo que a ordem 
bancária dará quitação ao pagamento, nos termos da Lei, debitado do valor devido os valores 
relativos aos tributos e contribuições sociais. 

3.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que 
será devidamente atestada pelo fiscal do contrato.. Atestado o recebimento definitivo da licença, o 
pagamento será efetuado por intermédio de ordem bancária. Caberá à CONTRATADA informar, 
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no documento fiscal ou em documento apartado, o número da conta-corrente, da agência e do 
estabelecimento bancário no qual lhe poderá ser feito o pagamento. 

3.3.  Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas 
condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser 
impresso e juntando aos autos do processo próprio; 

3.4.  A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou 
sua colocação em cobrança bancária. 

3.5. No valor em questão estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.6. Os pagamentos estarão sujeitos, quando for o caso, à retenção dos tributos e contribuições na 
forma determinada em lei, ficando a CONTRATADA incumbida de fazer as comprovações 
necessárias na hipótese de não retenção.  

 
CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS 
4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da 
DPE-PI nos seguintes termos: Natureza da Despesa 339040 - Atividade 2855 - Fonte de Recurso 
100. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 
5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Dispensa de Licitação nº 008/2020 - 
DPE/PI, realizado com fundamento Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA: 
6.1.Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 
previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao pleno 
fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações decorrentes da execução do 
objeto da contratação;  

6.2. Responsabilizar-se pela entrega dos bens conforme Termo de Referência, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 
empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, 
causar ou provocar à contratante;  

6.3.  Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 
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6.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;  

6.5. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 
contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver 
conhecimento;  

6.6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa/Gestão de Pessoas/Fiscal do Contrato os 
eventuais casos fortuitos e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto;  

6.8.  Executar fielmente o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com as cláusulas 
acordadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de forma a não interferir no bom andamento 
da rotina de funcionamento da contratante.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1.  Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, através 
do fiscal do contrato, que será designado pelo Defensor Público Geral da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí. 

7.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega, sob o aspecto quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;  

7.3.  Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à execução do objeto e às 
especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da 
Fiscalização sobre a ação da contratada;  

7.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento da entrega do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto aos 
danos que forem causados à contratante ou a terceiros;  

7.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto dentro das 
normas do contrato;  

7.6.  Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo 
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência;  

7.7.  Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do contrato;  

7.8.  No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua finalização, caberá à contratante, 
diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações 
exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada.   
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7.9.  A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura 
verificadas no objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 
o Estado do Piauí e será descredenciada do Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e 
Serviços para a Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí (CADUF), pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da 
aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a 
CONTRATADA que: 

8.1.1 Cometer fraude fiscal; 

8.1.2 Apresentar documento falso; 

8.1.3 Fizer declaração falsa; 

8.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.5 Não retirar a nota de empenho ou não assinar o contrato, nos prazos 
estabelecidos; 

8.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

8.1.7 Não mantiver a proposta. 

8.2. Para os fins do item 8.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

8.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato 
ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser 
apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “8.4”, “8.6”, “8.7” e 
“8.9” abaixo, com as seguintes penalidades: 

8.3.1. Advertência; 

8.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí 
(DPE-PI), por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

8.3.3. 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; ou 

8.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Piauí e descredenciamento no 
CADUF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

8.4. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando, decorridos 20 (vinte) dias do término do 
prazo estabelecido para execução do contrato, nenhuma unidade do objeto for entregue pela 
CONTRATADA. Neste caso, a Administração poderá cobrar valor excedente a este percentual 
se os prejuízos sofridos superarem o montante da multa aplicada, com supedâneo no artigo 
416 do CC/02. 

8.6 A inobservância injustificada dos prazos acordados sujeitará o fornecedor à multa moratória 
diária, a ser aplicada sobre o valor da contratação, nos percentuais discriminados a seguir, sem 
prejuízo da rescisão unilateral do contrato e aplicação das demais sanções previstas na Lei n. 10.520, 
de 2002:   

8.6.1 0,25%, do 1º ao 15º dia de atraso; e  

8.6.2  0,75%, do 16º ao 30º dia de atraso.  

8.7 No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de obrigação contratual, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou a contratação perder a utilidade em decorrência do 
atraso na prestação das obrigações assumidas, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa 
de até 20% (vinte por cento) do valor total da contratação por inexecução. 

8.8 No caso de inexecução parcial das obrigações, o percentual previsto no item anterior incidirá 
sobre o valor das unidades não entregues.  

8.9 As multas decorrentes de retardamento na execução do objeto poderão ser aplicadas juntamente 
às multas por inexecução parcial ou total do objeto, às multas por descumprimento de obrigação 
contratual e às multas por descumprimento das obrigações referentes à garantia do objeto. 

8.10  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

8.10.1 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial. 

8.10.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 
dívida ativa. 
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8.11 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no 
art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 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 prazo de vigência do instrumento Contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES: 
11.1.Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice definido na 
IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o 
art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14/02/2001, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

11.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina Lei nº 8.666/93. 

11.3. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei. 
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12.2. Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial: 

12.2.1. O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 
obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem 
como das condições previstas no edital e no contrato. 

12.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no edital ou no contrato; 

12.2.3. O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

12.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

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, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

12.2.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

12.2.8. A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento; 

12.2.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
DEFENSORIA e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 

12.2.10. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva do fornecimento; 

12.2.11. O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 
desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 
assinado. 

12.3. Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 
execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa: 

12.3.1. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o 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 
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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 normalizada a 
situação; 

12.4. Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 
relativas à entrega do objeto. 

12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

12.6. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos calculados, 
já calculados ou estimados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE 
ENTREGA DO OBJETO  
13.1. O acesso à ferramenta deverá estar disponível no prazo de 10 (dez) dias, a contar do aceite da 
Nota de Empenho; 

13.2. A entrega eletrônica deverá ser encaminhada para o e-mail: 
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br. 

13.3. Constatada a ocorrência de divergência na especificação do produto disponibilizado, fica a 
CONTRATADA obrigada a providenciar a substituição em até 10 (dez) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da notificação da ocorrência por parte da CONTRATANTE.  

13.4. A CONTRATADA arcará com todos os custos de serviço, se responsabilizando por falhas e 
danos aos equipamentos resultantes do transporte. 

13.3. O recebimento e a aceitação do objeto licitado obedecerá ao disposto no art. 73, inciso II e 
seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93. O recebimento será feito em duas etapas, conforme abaixo:  

13.1. Provisoriamente quando da disponibilização do link para acesso e/ou download da solução e 
da indicação da forma de ativação da licença, bem como do documento fiscal;  

13.2. Definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a instalação e verificação das 
especificações de conformidade com o exigido no Termo de Referência e com o constante da 
proposta de preços vencedora.  

13.3. Toda entrega deverá ter prévia programação de data e hora. 
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13.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material/serviço recebido 
provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, 
devendo o produto ser recolhido e substituído. 

13.5. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então será desconsiderado, 
iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

13.5.1. O fornecedor terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para providenciar a 
substituição do material e/ou serviço, a partir da comunicação oficial feita pela 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

13.5.2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada 
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital. 

13.6. 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: 

13.6.1. A entrega dos bens de acordo com a Especificação Técnica; 

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

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

13.7. O recebimento definitivo dar-se-á: 

13.7.1. Após verificação física que constate a integridade do produto/serviço; 

13.7.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no Termo de referência e/ou com amostra aprovada. 

13.8. 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: 
15.1. Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666/93 e alterações 
previstas na Lei nº. 8.883/94, conforme conveniência da aplicar-se-ão as disposições constantes da 
Lei nº 10.520 de 2002, e demais normas federais e estaduais de licitações e contratos 
administrativos. 
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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, 26 de agosto de 2020. 

 
 

........................................................................................ 
ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 
CONTRATANTE 

 

........................................................................................ 
LUCAS ALVES BONFIM SILVA  

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 
RG/CPF:............................................... 
 
RG/CPF:............................................... 

 

LUCAS ALVES BOMFIM 

SILVA:01039823530

Assinado de forma digital por LUCAS 

ALVES BOMFIM SILVA:01039823530 

Dados: 2020.08.26 16:18:00 -03'00'
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 006/2020
DISPENSA Nº 006/2020
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA,
CNPJ nº 06.553.564/0011-00.
CONTRATADA: F A BEZERRA CONSTRUÇÕES - BEZERRA
CONSTRUCOES, CNPJ nº 41.517.533/0001-22.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação, Art. 24, II da Lei 8.666/93, c/
c Decreto nº  9.412/2018 e Medida Provisória nº 961/2020.
OBJETO: Aquisição de Material Permanente para atender as
necessidades do Hospital Regional Eustáquio Portela.
VALOR GLOBAL: R$ 44.627,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e
vinte e sete reais).
FONTE DE RECURSOS: 113 - SUS; Elemento de despesa: 44.90.52 -
Material Permanente.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2020
ASSINATURAS: Pelo Contratante: Lucília Maria Dantas Marreiros -
Diretora-Geral. Pela Contratada: Francisco de Araújo Bezerra -
Representante Legal.

Valença do Piauí, 25 de agosto  de 2020.

Lucília Maria Dantas Marreiros
Diretora-Geral - HREP

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Com fulcro no Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c Decreto nº
9.412/2018 e Medida Provisória nº 961/2020, bem como nos princípios
da legalidade, economicidade, ratifico a opinião técnica da Comissão
Permanente de Licitação, homologando-a nos termos da lei.
Autorizo a contratação da empresa F A BEZERRA CONSTRUÇÕES  -
BEZERRA CONSTRUCOES para fornecimento Material Permanente
para atender as necessidades do Hospital Regional Eustáquio Portela
Portela.
O valor global do contrato será de R$  44.627,00 (quarenta e quatro
mil, seiscentos e vinte e sete reais), conforme proposta comercial que
faz parte deste processo.
Publique-se, no local de costume o extrato do contrato respectivo.

Valença do Piauí - PI, 24 de agosto de 2020.

Lucília Maria Dantas Marreiros
Diretora do HREP/SESAPI

Of. 187

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO Nº 31/2020/DPE/PI
Processo Administrativo nº 00919/2020/CLC/DPE/PI
Dispensa de Licitação n° 008/2020/CLC/DPE/PI
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADO: IMPACTA CONSULTORIA E SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 17.561.379/0001-01
Objeto: Aquisição de  uma  ferramenta  que  permita  a  realização  de
audiências  de Conciliação,  reuniões  dos  defensores,  diretoria
administrativa,  via  Internet,  com vídeo, áudio e texto, bem como
promova a participação de convidados remotos em eventos  presenciais
e  a  distância  com  transmissão  através  das  redes sociais  e/ou canais
internos para atender as necessidades da DPE/PI.

Valor total do contrato: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Fonte Recursos: Natureza da Despesa (339040) Atividade (2855) Fonte
de Recurso (100).
Fundamento Legal: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.
Data de Assinatura: 26 (vinte e seis) de Agosto de 2020.
Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses
contados da data de assinatura.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
IMPACTA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

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 tel. (86) 99476-5262.

Of. 098

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020 - FUESPI.
UASG: 459690
Processo  Administrativo Nº 00089.0026152020-08- FUESPI/UESPI.
OBJETO: Contratação de empresas especializada na locação de
veículos e empresas especializadas em fornecimento de combustível
(diesel 4x4), convenio PARFOR nº 879530/2018- CAPES

TIPO: Menor Preço
Edital e anexos serão disponibilizados nos portais eletrônicos: https:/
/www.comprasgovernamentais.gov.br:; https://www.tce.pi.gov.br;
http://www.uespi.br
Inicio acolhimento das propostas: 01/09/2020  às 09h00min.
Abertura das propostas: 15/09/2020 às 09h00min.
Disputa de Lances: 15/09/2020 às 10h00min. (Horário de Brasília)
Esclarecimentos Adicionais:  CPL - Universidade Estadual do Piauí -
UESPI, na Rua João Cabral, 2231 - Bairro: Pirajá, Fone/FAX: (86) 3213-
7169 em Teresina/PI, CEP 64.002-150, E-mail: cpluespi@gmail.com

Teresina (PI), 26 de agosto de 2020.

Manoel Genival F. da Silva
Pregoeiro FUESPI

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2020 - FUESPI.
UASG: 459690

Processo  Administrativo Nº. 00089.0026142020-55- FUESPI/UESPI.
OBJETO: Contratação de empresas de especializada para prestação
de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão,
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas a
transporte aéreo, CONVENIO PARFOR Nº 879530/2018, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo de
referencia.
TIPO: Maior Desconto.
Edital e anexos serão disponibilizados nos portais eletrônicos: https:/
/www.comprasgovernamentais.gov.br:; https://www.tce.pi.gov.br;
http://www.uespi.br
Inicio acolhimento das propostas: 01/09/2020  às 09h00min.
Abertura das propostas: 14/09/2020 às 09h00min.
Disputa de Lances: 14/09/2020 às 10h00min. (Horário de Brasília)
Esclarecimentos Adicionais:  CPL - Universidade Estadual do Piauí -
UESPI, na Rua João Cabral, 2231 - Bairro: Pirajá, Fone/FAX: (86) 3213-
7169 em Teresina/PI, CEP 64.002-150, E-mail: cpluespi@gmail.com

Teresina (PI), 26 de agosto de 2020.

Manoel Genival F. da Silva
Pregoeiro FUESPI
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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PORTARIA GDPG N° 340/2020 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de 

suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual nº 

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 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração Pública especialmente designado, por 

força do artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o servidor RAIMUNDO NONATO UCHÔA FILHO, 

matrícula nº 309841-9, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato nº 

031/2020/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

e a empresa IMPACTA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,  

CNPJ n°: 17.561.379/0001-01, que tem por objeto a aquisição de uma ferramenta que permita 

a realização de audiências de Conciliação, reuniões dos defensores, diretoria administrativa, 

via Internet, com vídeo, áudio e texto, bem como promova a participação de convidados 

remotos em eventos presenciais e a distância com transmissão através das redes sociais e/ou 

canais internos para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Art. 2º. Designar o servidor CID WILLAME CARDOSO DA SILVA, 

matrícula nº 321701-9, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do Contrato 

acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 3º. Designar o Defensor Público, Dr. IVANOVICK FEITOSA DIAS 

PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para acompanhar a execução do 

Contrato, no âmbito das atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 

até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 26 de 

agosto de 2020.  

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

      Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

Assinado digitalmente por 
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DOS REIS:67803547320
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Data: 2020-08-27 13:57:55
Foxit Reader Versão: 9.0.1
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Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005 e Resolução CSDP n. 127/
2019.

CONSIDERANDO o pleito de reprogramação de férias,
formulado pela Dra. Sarah Vieira Miranda Lages Cavalcanti, nos autos
do Processo Administrativo n. 01162/2020;

CONSIDERANDO o pedido de suspensão de férias,
subscrito pela Dra. Sarah Vieira Miranda Lages Cavalcanti, conforme
Memorando n. 91/2020.

 RESOLVE:
REVOGAR a Portaria DNE n. 004/2020, datada de 09 de

janeiro de 2020, que designa a Dra. SARA MARIA ARAÚJO MELO
para substituir a Dra. SARAH VIEIRA MIRANDA LAGES
CAVALCANTI na 2ª Defensoria Pública de Defesa e Proteção do
Idoso e Defesa da Pessoa com Deficiência, em razão de férias
regulamentares referentes ao período aquisitivo de 2018 que seriam
gozadas no período de 17 a 31 de agosto de 2020.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETORIA DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS,

Teresina, 06 de agosto de 2020.
Alessandro Andrade Spíndola

Defensor Diretor dos Núcleos Especializados

PORTARIA Nº 110/2020 – DNE
                 O DIRETOR dos Núcleos Especializados da Defensoria
Pública do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13, inciso XII c/c art. 36, VII, da Lei Complementar
Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005 e Resolução CSDP n. 127/
2019.

 RESOLVE:
DESIGNAR a Dra. KARLA CIBELE TELES DE

MESQUITA ANDRADE, para substituir o Dr. Afonso Lima da Cruz
Júnior na 4ª Defensoria Pública da Infância e Juventude, nos dias 08,
09, 10 e 11 de setembro de 2020, em razão de folga compensatória
por plantão efetivamente realizado, nos termos da Portaria CGDPE n.
96/2020.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETORIA DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS,

Teresina, 20 de agosto de 2020.
Alessandro Andrade Spíndola

Defensor Diretor dos Núcleos Especializados

PORTARIA Nº 111/2020 – DNE

                 O DIRETOR dos Núcleos Especializados da Defensoria
Pública do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13, inciso XII c/c art. 36, VII, da Lei Complementar
Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005 e Resolução CSDP n. 127/
2019.

 RESOLVE:
DESIGNAR a Dra. PAULA BATISTA DA SILVA, para

substituir a Dra. Natália e Silva de Almendra Freitas na 3ª Defensoria
Pública dos Juizados Especiais, nos dias 29 e 30 de setembro e 01 e
02 de outubro de 2020, em razão de folga compensatória por plantão
efetivamente realizado, nos termos da Portaria CGDPE n. 104/2020.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETORIA DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS,

Teresina, 24 de agosto de 2020.
Alessandro Andrade Spíndola

Defensor Diretor dos Núcleos Especializados

PORTARIA Nº 112/2020 – DNE
                 O DIRETOR dos Núcleos Especializados da Defensoria
Pública do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13, inciso XII c/c art. 36, VII, da Lei Complementar
Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005 e Resolução CSDP n. 127/
2019.

 RESOLVE:
DESIGNAR a Dra. PAULA BATISTA DA SILVA, para

substituir a Dra. Natália e Silva de Almendra Freitas na 3ª Defensoria
Pública dos Juizados Especiais, nos dia 28 de setembro de 2020, em
razão de folga compensatória por plantão efetivamente realizado, nos
termos da Portaria CGDPE n. 103/2020.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETORIA DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS,

Teresina, 24 de agosto de 2020.
Alessandro Andrade Spíndola

Defensor Diretor dos Núcleos Especializados
Of. 014

PORTARIA GDPG N° 340/2020
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13,
inciso XX da Lei Complementar Estadual nº 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
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei nº
8.666/93;

RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor RAIMUNDO NONATO UCHÔA

FILHO, matrícula nº 309841-9, para acompanhar e fiscalizar, como
titular, a execução do Contrato nº 031/2020/DPE/PI, celebrado entre
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa
IMPACTA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA,  CNPJ n°: 17.561.379/0001-01, que tem por objeto a aquisição
de uma ferramenta que permita a realização de audiências de
Conciliação, reuniões dos defensores, diretoria administrativa, via
Internet, com vídeo, áudio e texto, bem como promova a participação
de convidados remotos em eventos presenciais e a distância com
transmissão através das redes sociais e/ou canais internos para
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Art. 2º. Designar o servidor CID WILLAME CARDOSO DA
SILVA, matrícula nº 321701-9, para acompanhar e fiscalizar, como
suplente, a execução do Contrato acima descrito nos impedimentos
legais e eventuais do titular.

Art. 3º. Designar o Defensor Público, Dr. IVANOVICK
FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº
207.852-0, para acompanhar a execução do Contrato, no âmbito das
atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia,
quando houver.

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

PI, 27 de agosto de 2020.

Erisvaldo Marques dos Reis
      Defensor Público Geral do Estado do Piauí

Of. 277

PORTARIA SUPARC. Nº 014/2020  Teresina (PI), 27 de agosto de 2020.

A SUPERINTENDENTE DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E
CONCESSÕES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
I - Designar a servidora, IRIZALEIDE BRITO RIBEIRO, Matricula Nº
036458-4, RG Nº 998.279/SSP/PI, CPF: 386.665.453-72 como
TOMADORA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS destinados à
Superintendência de Parcerias Público-Privadas e Concessões -
SUPARC, em conformidades com o art. 3º, inciso I, do Decreto Nº
16.226, de 03 de outubro de 2015.
II – Esta Portaria entra em vigor na data da sua emissão.

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

Viviane Moura Bezerra
SUPERINTENDENTE DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E

CONCESSÕES

Of. 032


