
DEFENSORIA PUBLrCA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 94/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 03010/20I8/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 31/2018, ART.24, II, DA LEI n“ 8.666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE SO(CINQUENTA) TONNERS COMPATÍVEL COM

A IMPRESSORA HP 83A, QUE ENTRE SI CELEBRAM

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E

IMPRESSÃO

CIAEMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA

LTDA, NOS TERMOS DA LEI N" 8.666/93, ART. 24, II.

A EMPRESA &

CONTA BANCÁRIA:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 39542-0

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n° 41.263.856/0001-

37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, através de sua Defensora

Pública Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES,

brasileira, casada, inscrita no RG n° 1101403 SSP-PI, CPF n° 470.488.323-04, com endereço
profissional na Rua Jaicos, 1435, Bairro Ilhotas, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE e do outro lado a empresa IMPRESSÃO & CIA EMPREENDIMENTOS EM
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 10.433.267/0001-26, Rua Desembargador Pires de Castro, 552,
Centro, Teresina - PI, telefone (86) 2107-0800, neste ato representada por EVALDO RIBEIRO

FERREIRA, portador do RG: 1374374 SSP-PI e CPF: 497.273.623-20, doravante denominada
apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato para contratação de
empresa para aquisição de tonners - compatíveis com a impressora HP 83A., considerando
resultado do processo administrativo 03010/2018/DPE/PI. de acordo com as Leis n° 8.666. de 21 de
|unho de 1993 e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:

lí

o

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto aquisição para aquisição de tonners —
compatíveis com a impressora HP 83A, para atender as necessidades desta Defensoria Pública
do Estado do Piauí, conforme especificações constantes neste contrato e processo administrativo.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDA VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

DE
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

01 Toner original ou similar de

primeiro uso, referência HP 83A,

garantia mínima de 01 ano, tonner

283^

50 R$ 1 19,00 RS 5.950,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO
RS 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta

reais)

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 Fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto deste contrato será fornecido pela CONTRATADA, sob o regime de execução
indireta conforme indicado em Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho expedida pela Defensoria

Publica do Estado do Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da
Proposta.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá pelo objeto fornecido a importância RS 5.950,00 (cinco mil

novecentos e cinquenta reias), que será paga no prazo de lei, de acordo com a efetiva entrega.

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 REAJUSTE DE PREÇOS

Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARAGRAFO UNICO - 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 FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da Fonte

de Recurso 100 e elemento de despesa 339030.

CLÁUSULA SÉTIMA; DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO:

O objeto terá a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global do
tipo menor preço;

a) A entrega deverá ser efetivada imediatamente,  a contar da entrega à CONTRATADA,
da requisição, que só poderá ser emitida após a emissão da Ordem de Fornecimento e da Nota de
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

Empenho, na Coordenação de Infraestrutura situado na Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro Noivos,
Teresina.

b) O preço proposto inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e
sociais com a mão de obra e equipamentos necessários à perfeita execução do contrato,

c) 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)
dia, sobre o valor do contrato não ultrapassando  a 20% (vinte por cento),

d) Após a requisição e não houver a EXECUÇÃO do objeto, 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.

, ao

e) Ã fiscalização compete, entre outras atribuições:

0 Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que
impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA,

h) Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens;

i) Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou

contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento.
definitivo dos bens, objeto deste

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

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

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

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:

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

2 - efetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a execução do objeto;
3 — exercer rigoroso controle de qualidade sobre  o objeto do presente contrato,
b) - Compete à CONTRATADA:

I — executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que o fornecimento seja efetuado
termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessárias

cumprimento do pactuado;

nos
ao

2 - prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE;
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DEFENSORtA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

3. cumpiir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras e fiscais decorrentes

da execução do presente contrato e quaisquer outras relativas ao objeto,

manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação obtidas no processo administrativo;

4

5. - Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia anuência da
CONTRATANTE;

6. - Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação;

- Acatar e atender as reclamações quanto às especificações, validade e quantidade do
objeto, o que não atenda às especificações do Contrato e cumprimento dos prazos, previamente
estabelecidos;

7.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:

a.l. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

a.2. Atrasos injustificados nos prazos de execução;

a.3. Paralisação na execução sem a devidajustificativa;

a.4. A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo de
recuperaçãojudicial ou extrajudicial;

a.5. A dissolução da sociedade;

b) - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Tenno 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.

PARAGRAFO UNICO - No caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA

receberá somente o valor correspondente ao objeto efetivamente entregue, deduzido o valor de

contratual prevista na cláusula seguinte.

multa

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à

multa de mora de 2,0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por
cento).

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá
CONTRATANTE, garantida prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades,
sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93:

b.l. Advertência;

b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução
total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;

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

DO ESTADO DO PIAUÍ

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 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/Pl:

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seus Anexos,
apresentada pela CONTRATADA e em pesquisa de mercado realizada no Processo Administrativo n°
02050/2018, bem como na Lei N° 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais alteraçõesem .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRA FANTE até o 5°(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato,
providenciará 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,
alterações posteriores e demais legislação vigente.

suas

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 ejurídicos nele previstos.

Teresina-PI, 22 de outubro de 2018.

FRANCISCA HILIT :AL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORIA PÚIÍLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATANTE

^EVALDO RIBEIRO
A EMPREENDIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CONTRATADA

EIRA
IMPRESSÃO &
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Diário Oficial

42 Teresina(Pl) - Quinta-feira, 2S de outubro de 2018 ●N'^200

EXTRATO DO CONVÊNIOEXTRATO DO CONTRATO N*06/20)í

Assodação Piauiense de MsÉ)ilit3çâo, Reabilila^aptaçi^soda^ ReabiiitNome do Contratar NoraedoConveriado Assodação Piauiense de Hpl^eáilitaçãoeRoadaptsçâo^sodaçáo Reab
CNPJdoronlratar 07,995.456/0(X-13 CNPJ doConveiiado
Nome da Contrata AntõnioCarlosdeSousaCo Insülulode Estudos Empresar-IEMPNomedoConvener
CPFdaConlralat 089.120.2M1 CNPJdcConvenent

Prestação de serviços referere? (dois) procedimentos liatatorios na tnodaiidad
pregão, sendo um para aqusição de equipamentcrioals perm^entes para oic
c^opédíca e outro pregão para aquisição de eqapn  e materiais permanentes
0 Centro Integado de ReateülaçãchCEíR.
12mese

Resumodo objeto do Contr Tem por objeto a parcena em a lEMP e a AssodSÇÈÉúlit?. <nsando estabetec
cãndções espedais aos oJaboradores da Assotf^lil?  e seus deperderttes, n
cursos de pós graduação lalo sensu e auéiia^iw^.

Resumo do objetodo
Convênio

Prazo devigàtda Prazo indeterminadoPrazo de^gènc
Data da assinatura do
Convênio

Data da assinatura doCcmti mmv'
RnoõõjVcfortoia

Fonte de recurs Associação ãabilitar X Proj^o Leão Amiç Peia Conveniado: Frandsco José Alencar
Pela Convenente: Adriana Pacheco de Araújo DiasaAgu

Signatáios do ConvênioPela Contratante: Frardsco José Alc
Pela Conticíada: Antônio Carlos de Sousa Costa

Signatários do conliê

Of. 403

EXTRATO DO CONTRATO N’ 064/201 PEPEN50MA PÚaUCA
BOrÈSlADO OOM^rNomedoContratan Assodação Piauiense de Háilitação, Reabilita^sailaptaçãAssodação  Reabilit

CNPJ do contratar 07.995.466/00C-l3 EXTR.\10 PAR.V IHIBUCAÇÂO
Ato AdministrativoRDE CASTRO SANTO-IMAGEM EAÇAQNome da Contrata

CNPJ da Contrata 04.404.774/00C-39
COM RATO N°92/2018/I)l>i:/Pi
Processo Administrativo n” l)2898/2()!8/l)E*IÜ/Pl
Pregão Eletrônico SRP n“. 13/2018-liFRPE
CONTRATAM'E; DKFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ;41.263.856/0001-37
CONTRATADA: DATAGOVINFORMÁIICA LI DA-EPP.
CNPJ: 06.074.895/0001-95
Objeto: fornecimento de unidades dc im^^'cm originais Lexmark
MX310DN.
Valor total do contrato: R$ 21.749.60 (vinte e um mil setecentos e
quarenta c nove reais e sessenta centavos).
Fonte Recursos: Fonte de recurso 100- Elemento dc despesa 339030.
Fundamento Legal: Lein" 10.520/02 e Lei Federal 8.666/1993.
Data de Assinatura: 16 (dezesseis) de outubro dc 2018.
Vigência: O prazo de vigência será da data dc sua assinatura ate dia
31 de dezembro dc 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLIC/A DO ESTADO DO PIAUÍ E
DATAGOV INFORiMÁMCA LI DA- E1’P.

looçáo de equipamentos variados de áudio, virtBD.sínbrmàica, os quais se
utilizados r>o evento Congresso NxIrxiJ de R^Çãl  a ser realizado no periodo
14 a 17 de Novembro,

Resumodo rÁjelodo Contr

Prazo de vigénc 12mesE
Dâadaassnalura doConb 15/10/201;

R$32.000,0
Assodação Reaíxlití

Valor lotá
Fonte de reoirs

Pela Contratanle; Frandsco José AIe
Pela Conlr^ada: Ricardo de Castro Santos

Signalánosdrcsntratr

EXTRATO DO COtTTRATO N" 052/2018
Nome do Contralan Assodação Piauiense de Háiiiitação, Reabilila^eajaptaç/v^ssodação Reabilil
CNPJ do Contratar 07,995.466/0001-13

Rodngues e Rodrigues T ranspoiie De Carga E CijitttidiNome do Contratar
CNPJ doContrata 1017.765.273WX-20

COM RATO N° 94/2018/DPE/PI
Processo .Administrativo n''03ülO/2ül8/DPE/PI
Dispensa de Licitação n^ 31/20I8/DPE/P1
C:ONTR.ATANTE: DEFE-NSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ:41.263.856/(X)0l-37
CONTR.VTADA: IMPRESSÂO& CIA EMPREENDIMENTOS EM
INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 10.433.267/0001-26
Objeto: aquisição de 50(cinqucnta) tonners compatível com a
impressora HP 83A.
Valor total do contrato: R.S 5.950.00 (cinco mil  e novecentos e
cinquenta reais).
Fonte Recursos: Fonte de recurso 100 - Elemento dc despesa339030.
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993. arl, 24, inciso II.
Data de Assinatura: 22 (vinte c dois) de outubro de 2018.
Vigência: O prazo dc vigência será cia data dc sua assinatura ate dia
31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESIADO DO PIAUÍ E
1MPRF5S.ÂO&CIAFJVIPRIT:ND1MHNK)SI:VIINFORVLV1K'ALTD.A

Resumodo otçetod
Contraio

Sennços de demolições das ediitações eidsiertliBrnro onde deverá ser amplio
estadonanenio do CEIR

Praa devig&K I2mese
Data da assinatura >
Contraio

27f07/20h

R$29.930,0Valorlotá
Fonte de reoifS' Assixiaçáo Re^lilerxPrajeto Leão an
Signatários do contra Pela Contratante Fwidsco José Aíe

PelaCcvitratada: Antônio Douglas Rodrigues da£ilv

EXTRATO00TERMO ADTTIVO 001/2018 AO CONTRATO N' M2018
Nome do Contralan Assodação Piauiense de Habilitação, Reabilila^ealaplap-Assooação  ReabJil
CNPJdoConvener
Nome do Contrâiir
CNPJdoConlf^

07.995.466/C001-13
ESTCflBRAElREL
12.105.306/00-91

Resumodo objetodo Adilr Tem por objeto a prorrogação do prazo de exeaq$}Edtação de serviços por má:
(sesserrla) dias, com vistas a dar ináizaçáorabeltos da respediva execugo,
12mes€Prazo devigènc

Dáa da assináura do adit 17/09/201;
Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapet>', 138. B. NoivosTeresina PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

Of. 194

Fentedersoas Assodação Reabilitar x Prqeto Leão ai
Signatários do csntrc Pela Contrdante Fiatdsco José Ni

Pela Conlrdada' Jozid Sousa Oliveira


