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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021/COLC/DPE/PI
PROCESSO SEI Nº 00303.001536/2021

 

 

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 
IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, 
REALIZADO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEIS Nº 
8.666/93

 

  

DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO ITAÚ - UNIBANCO 
AGÊNCIA Nº 0186 
CONTA CORRENTE 04406-1
  
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, nº 1435, bairro Ilhotas, CEP 64
através de seu Defensor Público Geral
inscrito no RG nº 1.318.165 SSP
Jaicós, 1435, Bairro Ilhotas, Teresina
simplesmente CONTRATANTE
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA 
Conjunto 905, bairro Consolação, São Paulo/SP, CEP 01228
23.692.857/0001-15, neste ato representada por
casado, RG 13.243.440
mail clayton.silva@latamsulcorp.com
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 013/2021/CLC/DPE

 

 

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.

 

 

/DPE/PI 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021/COLC/DPE/PI, ART 24, II da LEI 8666/1993.

00303.001536/2021-71 

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 LAT
IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, 
REALIZADO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEIS Nº 
8.666/93 

 

1 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 
na Rua Jaicós, nº 1435, bairro Ilhotas, CEP 64-014

através de seu Defensor Público Geral ERISVALDO MARQUES DOS REIS
inscrito no RG nº 1.318.165 SSP-PI, CPF nº 678.035.473-20, com endereço profissional na Rua 
Jaicós, 1435, Bairro Ilhotas, Teresina-PI, CEP: 64.014-060, nesta Capital, a seguir denominada 

CONTRATANTE e a empresa LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E 
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, com sede na Avenida Angélica nº 1814, 
Conjunto 905, bairro Consolação, São Paulo/SP, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ: 

15, neste ato representada por CLAYTON AMADEU DA SILVA
RG 13.243.440-4 SSP/SP e do CPF 

clayton.silva@latamsulcorp.com, denominada  simplesmente CONTRATADA
comum acordo firmar o presente Contrato, considerando o Processo acima, de acordo com a Lei 

de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, na modalidade Dispensa 
de Licitação nº 013/2021/CLC/DPE-PI, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

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 
resenciais 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 24, II da LEI 8666/1993. 

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 

DPE/PI E A LATAMSUL 
IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, 
REALIZADO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEIS Nº 

, inscrita no CNPJ sob o nº 
014-060, Teresina-PI, 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, casado, 
, com endereço profissional na Rua 

060, nesta Capital, a seguir denominada 
LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E 

a Avenida Angélica nº 1814, 
200, inscrita no CNPJ: 

CLAYTON AMADEU DA SILVA, brasileiro, 
4 SSP/SP e do CPF 021.604.358-13,e-

CONTRATADA, resolvem em 
comum acordo firmar o presente Contrato, considerando o Processo acima, de acordo com a Lei 

de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, na modalidade Dispensa 
PI, mediante cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

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 
resenciais e a distância com transmissão através das redes sociais e/ou canais internos para 
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ITEM DESCRIÇÃO MODELO
/MARCA

1 LICENÇA 
ANUAL 

BUSINESS 

LICENÇA 
CORPORATIVA 

ZOOM

  

1.2 Assinatura anual com suporte e atualizações durante esse período;

1.3 Compatível com computadores, celulares e 
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 gravaç
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

  

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

3.2 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.

3.3 A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que 
será devidamente atestada pelo fiscal do contrato.
pagamento será efetuado por intermédio de ordem bancária.

3.4  Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção
condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser 
juntanda aos autos do processo próprio.

3.5 A contratante pagará a fatura somen
colocação em cobrança bancária.

3.6 No valor em questão estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargo

 

MODELO 
/MARCA 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

LICENÇA 
CORPORATIVA 

ZOOM 

Anfitrião 10 R$ 1.750,00

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 gravaç

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.

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 

esmo. 

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 O presente contrato possui valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)

O pagamento será efetuado à contratada. O prazo para o pagamento será de até 5 (cinco) dias 
s, 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. 

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.  

Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção pela contratada
condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser 

aos autos do processo próprio. 

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

3.6 No valor em questão estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

(PERÍODO 
POR 12 
MESES) 

R$ 1.750,00 R$ 
17.500,00 
(dezessete 

mil e 
quinhentos 

reais) 

tablets e nos principais sistemas operacionais; 

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 

1.5 Possibilite a troca de mensagens (Chat) entre os participantes ou para todos da sala e o 

PI. 

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 

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 

O pagamento será efetuado à contratada. O prazo para o pagamento será de até 5 (cinco) dias 
s, 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 

á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que 
Atestado o recebimento definitivo da licença, o 

pela contratada das mesmas 
condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser 

te à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua 

3.6 No valor em questão estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
s sociais, trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.7 Os pagamentos estarão sujeitos, quando for o caso,
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 dot
 DPE-PI nos seguintes termos: 

a) Natureza 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

b) Fonte 100; 

c) Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2851
Tecnológica). 

  

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Dispensa de Licitação nº 013/2021 
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 OBRI
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, r
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.

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 
eventuais casos fortuitos e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto;

6.7 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de forma a não interferir no bom andament
funcionamento da contratante. 

 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.7 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. 

FONTE DE RECURSOS 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da 
 

(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica);

c) Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2851 (Modernização da Infraestrutura Física e 

DO AMPARO LEGAL 

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Dispensa de Licitação nº 013/2021 
DPE/PI, realizado com fundamento Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 

s, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES

6.1 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 
fretes e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao pleno 

fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações decorrentes da execução do 

se pela entrega dos bens conforme Termo de Referência, r
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; 

sferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 

se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante; 

to sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 
contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver 

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

6.7 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de forma a não interferir no bom andament

 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

butos e contribuições na 
forma determinada em lei, ficando a CONTRATADA incumbida de fazer as comprovações 

ação orçamentária própria da 

Pessoa Jurídica); 

(Modernização da Infraestrutura Física e 

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Dispensa de Licitação nº 013/2021 - 
DPE/PI, realizado com fundamento Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 

RESPONSABILIDADES  DA 

6.1 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 
fretes e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao pleno 

fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações decorrentes da execução do 

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, 

se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
 

to sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 
contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver 

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; 

6.7 Executar fielmente o contrato, 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 
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6.8  Proceder a entrega dos produtos, em conformidade com o quantitativo e especificações 
constantes neste Termo de Referência.

6.9 Fornecer o link para acesso/download dos módulos integrantes da Licença Corpora
que permite 10 anfitriões/administradores.

6.10 Informar à contratante, pelos mecanismos formais de comunicação, sobre o lançamento de 
upgrades e/ou novas versões dos produtos.

6.11 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, 
Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990).

  

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 d
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
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 en
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 d
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 ac
condições estabelecidas neste Termo de Referência;

7.7 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
neste Contrato, 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.

7.9 O Fiscal do contrato 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 10.520/2
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)
CONTRATADA que: 

 
Proceder a entrega dos produtos, em conformidade com o quantitativo e especificações 

constantes neste Termo de Referência. 

6.9 Fornecer o link para acesso/download dos módulos integrantes da Licença Corpora
que permite 10 anfitriões/administradores. 

Informar à contratante, pelos mecanismos formais de comunicação, sobre o lançamento de 
upgrades e/ou novas versões dos produtos. 

se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990). 

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 

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

ar 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 en
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 d

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 Contrato, após conferência e o atesto pelo fiscal do contrato; 

o 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. 

comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas 
no objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

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 

antida 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 

Proceder a entrega dos produtos, em conformidade com o quantitativo e especificações 

6.9 Fornecer o link para acesso/download dos módulos integrantes da Licença Corporativa Zoom, 

Informar à contratante, pelos mecanismos formais de comunicação, sobre o lançamento de 

de acordo com o Código de 

7.1 Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, através 
esignado pelo Defensor Público Geral da Defensoria Pública do 

7.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega, sob o aspecto quantitativo e 

informações relativas à execução do objeto e às 
especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da 

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 

7.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto dentro das 

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, 

ordo com as especificações e 

7.7 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 

o 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 

comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas 

002, 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 

antida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da 
sobre o valor total da contratação, a 
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8.1.1 Cometer fraude fiscal;

8.1.2 Apresentar documento falso;

8.1.3 Fizer declaração falsa;

8.1.4 Comportar

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
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”, “8.5”, “8.6” e “8
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
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
CONTRATADA ressarcir a 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 s
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. 

8.5 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 da
10.520, de 2002: 

8.5.1. 0,25%, do 1º ao 15º dia de atraso;

8.5.2 0,75%, do 16º ao 30º dia de atraso.

8.6  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.

 
8.1.1 Cometer fraude fiscal; 

8.1.2 Apresentar documento falso; 

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 

8.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

8.1.7 Não mantiver a proposta. 

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 
, 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”, “8.5”, “8.6” e “8

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

.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

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. 

á a inexecução total do objeto quando, decorridos 20 (vinte) dias do término do 
ara execução do contrato, nenhuma unidade do objeto for entregue pela 

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 

8.5 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. 

8.5.1. 0,25%, do 1º ao 15º dia de atraso; 

0,75%, do 16º ao 30º dia de atraso. 

No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de obrigação contratual, 
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. 

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

ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 

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 
, 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”, “8.5”, “8.6” e “8.8” abaixo, 

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 

.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 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

8.3.4 Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Piauí e 
istemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

á a inexecução total do objeto quando, decorridos 20 (vinte) dias do término do 
ara execução do contrato, nenhuma unidade do objeto for entregue pela 

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 

8.5 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 

s demais sanções previstas na Lei n. 

No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de obrigação contratual, 
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 
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8.7 No caso de inexecução parcial das obrigações, o percentual previsto no item anterior incidirá 
sobre o valor das unidades não entregues.

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

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

8.9.1 Se os valores das fatu
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

8.9.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este se

8.10 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  Compete à fiscalização, 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 da licença de software de ferramenta 
de webconferência objeto deste contrato.

9.1.3 Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo da licença de software de 
ferramenta de webconferência, objeto deste contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade 
do fornecimento. 

9.2 A ação da fiscalização não exonera a contratada d

  

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 

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 nº 
8.666/93, incisos I e II, Lei nº 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 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições 
consensuais. 

11.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente 
Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas 
durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 

 
nexecução parcial das obrigações, o percentual previsto no item anterior incidirá 

sobre o valor das unidades não entregues. 

8.8 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.

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

8.9.1 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.

8.9.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

8.10 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, 

XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

DA FISCALIZAÇÃO AO FORNECIMENTO: 

Compete à fiscalização, entre outras atribuições: 

Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que impliquem 
das à CONTRATADA. 

Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento do fornecimento da licença de software de ferramenta 

objeto deste contrato. 

Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo da licença de software de 
ferramenta de webconferência, objeto deste contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade 

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

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O prazo de vigência do instrumento Contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  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 nº 
8.666/93, incisos I e II, Lei nº 8.666/93; 

igada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na 
forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições 

11.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente 
Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas 
durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94.

nexecução parcial das obrigações, o percentual previsto no item anterior incidirá 

8.8 As multas decorrentes de retardamento na execução do objeto poderão ser aplicadas juntamente 
total do objeto, às multas por descumprimento de obrigação 

contratual e às multas por descumprimento das obrigações referentes à garantia do objeto. 

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

ras forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada 
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

8.9.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
rá encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

8.10 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, 

Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que impliquem 

Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento do fornecimento da licença de software de ferramenta 

Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo da licença de software de 
ferramenta de webconferência, objeto deste contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade 

e suas responsabilidades contratuais. 

10.1. O prazo de vigência do instrumento Contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir 

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 nº 

igada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na 
forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições 

11.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente 
Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas 

8.666/93 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

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 ou interpelação 
judicial. 

12.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 
obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos 
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 incorpora
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, 
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,

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 
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 p
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 desmobilizações e mobilizações e 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

 

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. 

Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação 

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 incorpora

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, 
as 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, 

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 

Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 
se o contraditório e a ampla defesa: 

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 

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, 

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 

DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

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

Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação 

12.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 
ao interesse público, bem como 

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 

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; 

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 

12.2.8 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 

12.2.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
as 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, 

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 

Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 

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 

A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
ública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 

outras previstas, assegurado ao contratado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
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12.4.  Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades d
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 CONTRAT
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos calculados, 
já calculados ou estimados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
ENTREGA DO OBJETO 

13.1 O acesso à ferramenta deverá 
da Nota de Empenho; 

13.2 A entrega eletrônica deverá ser encaminhada para o e
mail: defensoriapublica@defensoria.p

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 par

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

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

13.5.1 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 doc
fiscal; 

13.5.2 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.

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

13.7 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.

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

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

13.8.2  Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em 
atraso na entrega e sujeita à aplicação das san

13.9  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
condições: 

13.9.1 A entrega

 
Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades d

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 CONTRAT
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos calculados, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE 

13.1 O acesso à ferramenta deverá estar disponível no prazo de 10 (dez) dias, a contar do aceite 

13.2 A entrega eletrônica deverá ser encaminhada para o e
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.

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

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

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 doc

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. 

entrega deverá ter prévia programação de data e hora. 

No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material/serviço recebido 
provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, 

ecolhido e substituído. 

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

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

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

O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele 
profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes 

13.9.1 A entrega dos bens de acordo com a Especificação Técnica;

Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

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, 

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE 

estar disponível no prazo de 10 (dez) dias, a contar do aceite 

13.2 A entrega eletrônica deverá ser encaminhada para o e-

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 

te da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA arcará com todos os custos de serviço, se responsabilizando por falhas e 

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: 

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 

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 

No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material/serviço recebido 
provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, 

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

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 

Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em 

O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele 
á se satisfeitas as seguintes 

dos bens de acordo com a Especificação Técnica; 
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13.9.2 Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;

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

13.10 O recebimento definitivo dar

13.10.1 Após veri

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

13.11 Satisfeitas as exigências e condições previstas, l
assinado por 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 

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 comunicaçõ

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

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
Lei nº 10.520 de 2002, e demais normas federais e estaduais de licitações e contratos 
administrativos. 

15.2 As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina 
dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renún
mais privilegiado que seja. 

  

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento 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 presen
cláusula. 

 
 
 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS

LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA 

 
13.9.2 Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;

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

13.10 O recebimento definitivo dar-se-á: 

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

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

13.11 Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, 
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 

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 

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento que depois de lido e achado 
conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos 

se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas 

Teresina (PI), 18

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

CONTRATANTE 
  
 
 
 

CLAYTON AMADEU DA SILVA 
LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA 

CONTRATADA 

13.9.2 Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho; 

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

ficação física que constate a integridade do produto/serviço; 

Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 

á Termo de Recebimento Definitivo, 
Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota 

S 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 

15.1 Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666/93 e alterações 
ão as disposições constantes da 

Lei nº 10.520 de 2002, e demais normas federais e estaduais de licitações e contratos 

PI, para dirimir quaisquer 
cia pelas partes, de qualquer outro, por 

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento que depois de lido e achado 
conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos 

te Contrato em todas as suas 

18 de Agosto de 2021. 
 

  

LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME  
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2021/DPE/PI

Nº do processo SEI: 00303.001536/2021-71
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 013/2021, Artigo
24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37
Contratada: LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
CNPJ da Contratada: 23.692.857/0001-15
Resumo do objeto do contrato: 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.
Prazo de vigência: O prazo de vigência do instrumento Contratual
será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
Data de assinatura do Contrato: 18 de agosto de 2021.
Valor global: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
Dotação orçamentária: Natureza 339040 (Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica); Fonte 100; Programa
de Trabalho: 35101.03.092.0016.2851 (Modernização da Infraestrutura
Física e Tecnológica).
Signatários do contrato: Pela contratante: ERISVALDO MARQUES
DOS REIS
Pela contratada: CLAYTON AMADEU DA SILVA

Teresina/PI, 19 de agosto de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí

Of. 067

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA

FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO,
EXTENSÃO E INOVAÇÃO – FADEX

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 0082.270721.0008
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XXI, da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: FADEX - FUNDAÇÃO CULTURAL E DE
FOMENTO Á PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
CONTRATADA/EMPRESA SELECIONADA: J2M COMERCIO,
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
OBJETO: Aquisição de móveis para compor a sala comercial que
servirá de apoio das atividades da gerência do Projeto de Pesquisa
Diagnóstico Estrutural de Escolas da Rede Pública do Estado do
Piauí, gerenciado pela Fundação.
JUSTIFICATIVA: Anexa nos autos do Processo Administrativo de
Dispensa de Licitação.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses após a emissão da Ordem
de Fornecimento.
VALOR MENSAL: R$ 49.749,00 (quarenta e nove mil setecentos e
quarenta e nove reais)
FONTE DE RECURSO: Contrato nº 151/2020 FADEX/SEDUC Natureza
de Despesa 44.90.52

Teresina, em 10 de agosto de 2021.

Samuel Pontes do Nascimento
Superintendência/FADEX

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 0121.280621.0001
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XXI, da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: FADEX - FUNDAÇÃO CULTURAL E DE
FOMENTO Á PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
CONTRATADA/EMPRESA SELECIONADA: J2M COMERCIO,
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
OBJETO: Locação de uma sala comercial para apoio das atividades
da Gerência do Projeto de Pesquisa Diagnóstico Estrutural de Escolas
da Rede Pública do Estado do Piauí, gerenciado pela Fundação.
JUSTIFICATIVA: Anexa nos autos do Processo Administrativo de
Dispensa de Licitação.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses após a emissão da Ordem
de Fornecimento.
VALOR MENSAL: R$ 2.073,74 (dois mil, setenta e três reais e setenta
e quatro centavos)
FONTE DE RECURSO: Contrato nº 151/2020 FADEX/SEDUC Natureza
de Despesa 44.90.39

                       Teresina, em 08 de julho de 2021.

Samuel Pontes do Nascimento
Superintendência/FADEX

P. P. 5235

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI

AVISO DE CREDENCIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021. A Prefeitura Municipal de
Campo Maior-PI, com sede na Praça Luís Miranda, 318, Bairro
Centro, Campo Maior - PI, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos
interessados, que estará recebendo no Auditório da Secretaria
Municipal de Educação, situado na Rua Padre Manoel Félix ,
828 ,  cen t ro ,  Campo Maior  -  PI ,  documentação  para
credenciamento de empresas que tenham interesse em
prestarem atendimento aos usuários do Sistema Único Saúde,
em Média e Alta Complexidade em atendimentos Ambulatorial
e Hospitalar, de forma complementar, nas áreas elencadas de
acordo com as condições do Edital e em seus Anexos. OBJETO:
Credenciamento de empresas que atuam na área de saúde,
visando formalizar a prestação de serviços aos usuários do
SUS em todas as especialidades de média e alta complexidade,
cons tan te  das  t abe las  do  S is tema de  Informações
Ambula tor ia i s  –  SIA/SUS,  S is tema de  Informações
Hospitalares – SIH/SUS, editadas pelo Ministério da Saúde e
que integram o presente instrumento, de acordo com a
Programação Pactuada e Integrada (PPI) vigente.  VALOR
ESTIMADO: R$ 4.740.529,51 (quatro milhões setecentos e
quarenta mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e um
centavos). FONTE DE RECURSO: GOVERNO. EDERAL/
TESOURO MUNICIPAL/OUTROS. DATA DE ABERTURA: 10
de Setembro de 2021. HORÁRIO: 10h00min (dez horas).

LOCAL: Auditório da Secretaria Municipal de Educação,
situado na Rua Padre Manoel Félix, 828, centro, Campo Maior
- PI. Edital completo e maiores informações na Comissão
Permanente  de  L ic i tações ,  pe lo  e -mai l :
licitacaopmcm2021@gmail.com, disponível no Mural de
l ic i t ações  aber tas  no  s i t e  do  TCE/PI  e  no  Por ta l  da
Transparência deste município.

Campo Maior (PI), 18 de agosto de 2021.

DORILENE GOMES VIDAL FÉLIX DE ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde

P. P. 5233
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PORTARIA GDPG N° 427/2021 

 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, 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 administrativos devem ser executados fielmente pelas 

partes, de acordo com suas cláusulas contratuias; 

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Designar o servidor CID WILLAME CARDOSO DA SILVA, matrícula nº 321701-

9 e CPF nº 444.420.173-8 e o servidor GUSTAVO HENRIQUE MARQUES AVELINO, matrícula nº 

309.840-X e CPF nº 374.722.833-04, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, 

respectivamente, a execução do Contrato nº 018/2021/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E 

COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 23.692.857/0001-15, que tem por 

objeto a contratação de empresa fornecedora de licença de software de ferramenta de webconferência 

para audiências de conciliação e reuniãoweb da DPE/PI. 

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor 

Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito das 

atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública. 

Art. 3º 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, 20 de agosto de 

2021. 

 

 

CARLA YASCAR BENTO FEITOSA BELCHIOR 

Defensora Pública Geral do Estado Piauí em Exercício  
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PORTARIAS E RESOLUÇÕES

PORTARIA N.º 054/2021.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO
ESTADO DO PIAUÍ - IMEPI, no uso de suas atribuições legais que
confere o cargo.

CONSIDERANDO o Ofício Circular n.º 3/2020/Diraf-Inmetro;

CONSIDERANDO também a necessidade de levantamento
dos bens inservíveis de responsabilidade do Instituto de Metrologia
do Estado do Piauí - IMEPI;

R E S O L V E:

I.  CONSTITUIR uma Comissão de Servidores do IMEPI, com
o objetivo de fazer o levantamento de todos os bens inservíveis
pertencentes ou de responsabilidade do Instituto de Metrologia do
Estado do Piauí - IMEPI, para que sejam leiloados ou para baixa.

II.  DESIGNAR como Presidente da Comissão a Servidora
Efetiva Maria José da Silva Sousa - matrícula n.º 083220-X e como
membros da Comissão os servidores relacionados abaixo:
• Antônio José dos Santos (Servidor Efetivo/matrícula n.º 060013-0).
• Joana D'arc Pereira da Silva (Servidora Comissionada/matrícula n.º
339723-8)
• Ronielle Fernando Pereira (Servidor Efetivo/matrícula n.º 221893-3).
• Francisco Wellington de Sousa Aguiar (Servidor Terceirizado).

III. A Presente Portaria entrará em vigor a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí - D.O.E

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Teresina (PI), 23 de Agosto de 2021.

MAYCON DANYLO ARAÚJO MONTEIRO
Diretor Geral

IMEPI//INMETRO
Of. 137

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE METROLOGIA DO PIAUÍ – IMEPI

PORTARIA GDPG N° 427/2021
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

EM EXERCÍCIO, 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 administrativos devem

ser executados fielmente pelas
partes, de acordo com suas cláusulas contratuias;
CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser

acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor CID WILLAME CARDOSO DA
SILVA, matrícula nº 321701-9 e CPF nº 444.420.173-8 e o servidor
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES AVELINO, matrícula nº 309.840-X
e CPF nº 374.722.833-04, para acompanhar e fiscalizar, como titular e
suplente, respectivamente, a execução do Contrato nº 018/2021/DPE/
PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
e a empresa LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 23.692.857/0001-15,

que tem por objeto a contratação de empresa fornecedora de licença
de software de ferramenta de webconferência para audiências de
conciliação e reuniãoweb da DPE/PI.

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA
DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para
acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito das atribuições
de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 3º 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, 20
de agosto de 2021.

CARLA YASCAR BENTO FEITOSA BELCHIOR
Defensora Pública Geral do Estado Piauí em Exercício

Of. 206

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA  48   /2021 - GAB

Teresina, 19 de agosto de 2021.

Designa servidores para fiscalizar a execução do contrato n°09/
2021, processo administrativo n° AA.152.1.000349/21-10 e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO no
uso de suas atribuições legais, e considerando que o contrato deve
ser executado fielmente pela parte, de acordo com suas cláusulas e
normas da lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar os servidores PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Assistente de Serviços I Matrícula:
353437-5, para fiscalizar a recuperação de estradas vicinais na zona
rural do Município de Novo Santo Antônio Piauí, contrato n° 09/
2021, celebrado por esta Secretaria do Desenvolvimento Econômico,
na condição de contratante, sob o aspecto quantitativo e qualitativo,
e CARLYNNI CARVALHO FREITAS MARTINS, Assistente de
Serviços II Matrícula: 341816-2, como Gestor do Contrato, podendo
exigir da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio Piauí CNPJ N°
01.612.598/0001-32, quaisquer informações para o fiel cumprimento
do aqui determinado.

Art. 2º - os servidores designados poderão determinar a adoção
de providências a CONTRATADA com o objetivo de corrigir possíveis
inexatidões na execução do objeto deste contrato.

Art. 3º - A existência de fiscalização por parte dos servidores
designados de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da
contratada, em relação ao seu respectivo contrato, na obrigação ora
assumida.

Art 4° - Cumpra-se. Publique-se. Registre-se.

Atenciosamente

IGOR LEONAM PINHEIRO NÉRI
Secretário
Of. 668

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


