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DEFENSORIA PUBLICA iDO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO 104/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 035/2018/CLC/DPE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 03102/2018/DPE

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO PIAUÍ, ATRAVÉS DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE/PI E A
EMPRESA A & M SALES GÁS LTDA-ME-MANOS

GAS-TERESINA GAS, REALIZADO POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI
N° 8.666/93.

BANCO DO NORDESTE
AGENCIA: 0246
CONTA CORRENTE: 0000511-4

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n°

41.263,856/0001-37, coin 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 Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,

nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa A & M

SALES GÁS LTDA-ME-MANOS GAS-TERESINA GAS, com sede na Avenida Vereador

Joaquim dos Velhos, n® 20, Lot. Porto alegre, Qd. 17, Bairro Esplanada, Teresina — PI, CEP

64.039-504, inscrita no CNPJ 20.732.499/0001-39, contatos: (86) 9976 - 9814, (86) 3234-

0700, email; wferreira@teresinagas.com.br, neste ato representada por MARIA DO

SOCORRO SALES, RG: 1.151.266 SSP - PI, CPF: 234.046.713-68, denominada

simplesmente CONTRATADA, resolvem em comum acordo firmar o presente Contrato,

considerando o Processo acima, de acordo com a Lei Federal n“. 8.666/93, de 21 de junho de

1993, e suas alterações posteriores, por dispensa de licitação n“ 035/2018, mediante cláusulas

e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

l.l. Constitui objeto deste CONTRATO o fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP

(gás de cozinha), acondicionado em botijão de 13 kg, para atender as necessidades da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.
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1.2- O objeto deste contrato será fornecido pela CONTRATADA, sob o regime de execução
indireta conforme indicado em Ordem de Fomecimento/Noía de Empenho expedida pela

Defensoria Pública do Estado do Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor

adj udicado constante da Proposta

EMPRESA: A & M SALES GAS LTDA-ME-MANOS GAS-TERESINA GAS, CNPJ
n“ 20.732.499/0001-39

Valor
Unitário

Valor TotalQntEspecificaçõesItem

Gás liquefeito de petróleo (GLP), botijão com
I3kg, material chapa de aço, tipo gás propano-
butano, aplicação em fogão residencial, confomie

normas técnicas da ABNT 8.460.

MARCA: BUTANO

as

RS 6.720,00R$ 70,009601

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de

transcnção. 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:

3.1,0 presente contrato possui valor de RS 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais).

3.2. O pagamento será efetuado à contratada, por meio de depósito bancário em conta

indicado pelo contratado, até o 30" (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do produto,
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.

3,3. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura,

que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

3.5. 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 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.

a ser
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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 Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

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 339039 e 339030 - Fonte de recui-so
100.

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da Dispensa de Licitação n° 016/2018 - DPE/PI,
realizado com fundamento no art. 24. IL da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DACLÁUSULA SEXTA
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. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em

apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fi scalização ou
acompanhamento pela CONTRATANTE.

6.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento.

6.4. Substituir no prazo de 02 (dois) dias úteis, qualquer material que a Fiscalização da
CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou não atenda às especificações exigidas
no Termo.

6.5. Comunicar por escrito ao Fiscal da CONTRATANTE, qualquer anomialidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

6.6. Observ'ar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos
produtos contratados.

ou
0
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6.7. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro acidentes,

contribuições previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que forem indevidas e

referentes ao pleno fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações

decorrentes da execução do objeto da contratação;

6.8. Responsabilizar-se pela realização do serviço do 1'ermo de Referência, respondendo civil

e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por doio ou culpa sua, de seus

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou

indiretamente, causar ou provocar à contratante;

6.9. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros;

6.10. Abster-s, qualquer que seja a hipótese de veicular publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;

6.11. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos e/ou

de força maior, impeditivos da execução do objeto;

6.12. Executar fielmente o contrato e o Termo de Referência, em conformidade com as

cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, de forma a

não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega, respeitadas

as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas.

7.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser

solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

7.3. Comunicar oficiaimente 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 forma ajustada neste Instrumento e no Contrato.

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos 1 a IV, da Lei n° 8.666, de 1993, a

CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes penalidades;
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8.1.1. Pelo atraso injustificado na execução do contraio, 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).

8.1.2. Pela inexecuçào 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;

a) Advertência;

b) 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

caso de inexecução parcial;

8.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

8.1.4. 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;

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

no

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
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10.1 O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2019

02(dois) de janeiro de 2019. A vigência do contrato fica condicionada à existência de créditos

orçamentários para o exercício financeiro em que ocorrerão a assinatura e a publicação deste
contrato.

, com inicio em

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1, Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado

unilateralmente 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. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do
objeto, na forma do parágrafo T do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, preservados que ficam
composições consensuais.

11.3, A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos
presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os

questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei n° 8.666/93 e alterações
previstas na Lei n° 8.883/94,

as

ao

casos omissos ou

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
CONTRATUAL

DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei.

12,2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação
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 subcontrat^ão total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado
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 comeíimento reiterado de faltas ou defeilos na execução do pactuado;

12.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada;

12.2,5 A dissolução da sociedade;

ou

com
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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
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

12.2.8 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA

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 r^cisão contratual, se o contrato já
tiver sido assinado.

12.3 Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial

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

para

a comprovar a

para a sua

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 § Io
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 sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçôes 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.

7

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 cpldoe@defensoria.Di.def.br.



/

/\Cl
n

DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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

13.1 A entrega deverá ser efetuada nos Núcleos da Defensoria Pública do Estado do Piauí. :

horário de ShOOm as I4h00m, de segunda a sexta-feira, aos cuidados da Coordenação de
Infraestruíura e Materiais.

13.2. O prazo para entrega do objeto é de, no máximo, Ol(um) dia, contados da solicitação.

13.3. Toda entrega deverá ter prévia programação de data e hora.

13.4. Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente

contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fornecimento.

13.5. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93, o recebimento do objeto
desta contratação será realizado da seguinte forma:

13.5,1 Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeitos de posterior

verificação da conformidade com as especificações,

13.5,2. Definitivamente, no mesmo dia do recebimento provisório, após verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

13.6. No caso de consideradas insatisfatórias

provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades,
devendo o produto ser recolhido e substituído.

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

iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

13.7.1. O fornecedor terá prazo de 02 (dois) dias úteis para providenciar a substituição
do material, a partir da comunicação oficial feita pela Defensoria Pública do Estado do Piauí.

13.7.2. 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.

13.8. 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 embalado, acondicionado e identificado de acordo
Especificação Técnica;

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

DO LOCAL

, no

as condições do material recebido

com a
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13,8.3. Entrega no prazo, local e horários previsto no Termo de Referência.

13.09. 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
atesíaçáo no verso da nota fiscal, considerando o valor da compra, de acordo
legal.

com previsão

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 n° 8.883/94,

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

I ÃmAodas as suas cláusula.contratantes a cumprir o presente Contrato

Teresina/PI, 06 de dezembro de 2018.

Francisca Hildeth
ãTEvaJgj^lista Nunes

Defensoi>k úbííca=^eral
GõfÍTFÍkTANTE

íüL
CON'REATA

TESTEMUNHAS:

RG/CPF; RG/CPP:
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28 Teresina(Pl) Quinta-feira, 13 de dezembro de 20IS  ● N” 232

GOVERNO ÜO ESTADO DO PIAl í
SECRETARIA DE ESIADO DAASSISTÊNCJA SOCTAl. L CIDADANK
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÀO

GOVERNO no ESTADO 1)0 PIAUÍ
SECRETARI A DE ESTADO DASAÚDF
GAUINETE DO SECRETÁRIO

ií

PfflUTQ M JUSmCATlVA/mTinr^^ln AVISO DE UC ITAÇÃO

Edital n° 05/2018
Tomada de Preços n° 02/2018

Processo Administrativo; A A.OOi. 1.000542/18-50

Tomada de Preços, do tipo empreitada por Preço Global.
Objeto: Contrataçüo dc Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços
de Di visória do Auditório existente no 3° andar, visando a criação de
05 (cinco) salas para atender as necessidades estruturais da Sede da
SASC.

Valor nstimado: 31.291.77 (trinta e um mil, duzentos noventa e um
reais e setenta sete centavos).
Fonte de Recurso: Unidade Orçamentária 102 - Elemento da Despesa
339039 cFR 0118000000.
Data dc Abertura: 03/01 /2019
Horário: I OhOOinin (horário local).
Maiores informações junto à Comissão Pennanente de Licitação da
Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania, situada
Rua Acre. n° 340. Bairro Cabral, CEP; 64.001-822, Teresina- Pl.
período de Segunda a Sexta das 07:30 ás 13:30 no endereço
supramencionado.

Sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

feresina- Pl. 12 Dezembro dc 2018.

Matheus da Rocha Carvalho S. Leitão
Presidente da CPL-SASC

na
no

 N’AA.900.1.149783/17.(^
ADMIMISTRATtVO: n» Aft,900.1.016442/18-16

PlSPENSABtUOJtpE PE UCITACAQ.- N» 259/lg

fMNMMgWTO USAI: Art. 24, IV. cb Ui 8.666/93, DEOSÃO

EXARADA NO MANDADO DE SEGURANÇA N< 20M,0MÍ.00X5892-4.

AQÜSIÇÃO OE 360 (trezentos ■ sessuita) UNIDAOES DE CURATIVO
AeSORVEKn, COM 05 CAMADAS l SOROAS AUTOAOE5IVO CÔM SIUCONE
COM MICROAOlRtNaA 5flETIVA. ÂREA TOTAt ENTRE 290on» « 3í0cm* e
900 (novecenm) UNIDADES 00 CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE
POUURENTANO HOORÔFIIO, FINA t FlEXÍVEt, REVESTtDA COM CAMADA

MACIA OE SIUCONE SUAVE TAMANHO 20 , sOem, em de pedenu

iUDIOAl

EMPRESA VENCEDQW^r MOINYCXE HEALTH CARE VENDA
MÉDICOS LTDA

OE PRODUTOS

VAI-PR T9TAU RS 353.415,60 (Tfeienlos e Onquenia  c T% Mil.
Quat^fttós € Quinze Rcab e SíMenta CeniavcH)

■ [: 100-TESOURO ESTADUAL

Outras infonnaçôes na Comissáo de Udtaçlo da SESAPi.

Pubilque-se,

aORENTINO ALVES VERAS NHO
Secreuklo de Estado da Sa6de do Pbiuí
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Ana Paula Mendes de Araújo

Secretário dc Estado da Assi.stência Socíal c CidadaniaI.XIR/MODE ITRMOnFCON^IRAin

PUOíTSSOADMINISTR.VHVn AA.900.1.016442/18-76
FSPKCIi:: Icrmo de Contrato n° 286/18. referente  à Dispensabilidade
dc LicitaçãoN“-259/18.
CONIRAFANTE: Estado do Piauí, por intermédio da Secretária
Estadual de Saúde.
í:.MPUI£,SASI:LRC:IQNAI)0: MOLNYCKEHFiALniCAREVENDA
DF. PRODUTOS MÉDICOS LTDA
-MODALIDADEArt 24. IV. da Lei 8.666/93. DEClSÂO.IUDICIAi.
EXARADA NO MANDADO DE SEGlfRANCA N"
2009.0001.001382-4. ^
OILIE rO: Aquisição com
UNIDADES DE Cl'ILVTIV

urgência DE 360 (trezentos e sessenta)

Of.036

otrtHSomAwaucA
oo esTAoo DO rwol

EX 1R/\T0 PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

^  ̂ 'OABSORVE.NTE,COM05CAMADAS
E BORDAS AUTOADESIVO, CO.M SILICONE, COM
.MIC ROADEIU-:NCIASELr;nVA,AREA rOTALENrRE290cm"x
3l0cm^ e 900 (novecentas) UNIDADES DO Cl R\TlVO
C.O.MPOS IO ROR ESPUMADE POUURENTANO I lODROFIl.O,

revestida c:om camada macia de
SILK.ONESlIAVE IAM.ANHO20x5Ócm,cm favordapaciente
U .AINE MARIA DA Sll A MORÍ :IRA. *

VALOR: R$ 353.415.60 ( lYezentos c Cinquenta e Três Mil
Quatrocentos c Quinze Reais c Sessenta Centavos)
DATADAASSíNATUR^V 12/12/2018
DATADORECiSIRO 12/12/2018
IX)TAÇAOORÇAME\TARU 170101
ÍFÕNJI:; 1,00- I ESOURO ESTADAl.
SKiN.vrARIOS: Florcniino Alves Veras Neto. Secretário E,stadual
da Saúde - pela ConiraUintee a empresa MOI.NYCKEHEALfH CARE
VF.NDA DL PRODU I OS MÉDICOS LTDA,representada pelo Sr.
Luciana Batista Mendes- pela Contratada.
Outras Informações na Comissão de Licitações da SES API.

CONTRAIO N*^* 104/20IR/DPE/PI

Processo Administrativo n“ ()3102/20l8/DPI-:/PI.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2018/DPUPl.

CONTR.VTANTE; DEFENSOR!APÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ:4l.263.856/0(K)l-37

CONTR.VTADO:A&M SALESGÃSLTDA-ME/MANOSGAS/
FERESINA GÁS
C:NP.I: 20.732.499/0001-39

Objeto: fornecimento de gás liquefeito dc petróleo GLP (dás de
cozinha), acondicionado em hotijão de 13kg.
Valor total do contrato: R$ 6.720.00 (seis mil e setecentos e vinte
reais).

Fundamento Legal: Ixi 8.666/93. arl. 24. inciso II.

Dotação: Fonte 100. Elemento de despc.sa 339039,339030.
Vigência: a partir dc 02 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro dc

Data de Assinatura: 06 (seis) de dezembro de 2018.

Signatários: DEFFNSORIAPÜBLICA DO ESTADODO PIAUÍ EA
& .M SALESGÃS LI DA-.ME/MANOSGASAFERESINAGÁS.

2019.
Publique-se.

FLORENTINOALVES VER.VS NETO
.Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 330


