
 
CONTRATO Nº 029/2021/DPE/PI 

PROCESSO SEI Nº 00303.002015/2021-31/DPE/PI 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021, ART. 24, II, DA LEI Nº. 8.666/93. 

 

 

 

 

CONTRATO DE SEGURO DO CAMINHÃO 

“IVECO DAILY TRUCK CHASSI 70C17”, DE 

PATRIMÔNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ E MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93. 

  

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA: 1912-7 

CONTA CORRENTE: 1.083.650-0 

 

 

 

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

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, 

Teresina-PI, através de seu Defensor Público Geral ERISVALDO MARQUES DOS 

REIS, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 1.318.165 SSP-PI, CPF nº 678.035.473-20, com 

endereço profissional na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, o MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A, inscrito no CNPJ n°: 61.074.175/0001-38, com sede na Av. das nações unidas, 

n° 14261, Andar 17 ao 21, Ala A, Bairro Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, São Paulo/SP, E-

mail: indicacaonp@mapfre.com.br, doravante denominada apenas CONTRATADA, neste ato 

representada por seu procurador ALEXANDRE PONCIANO SERRA, brasileiro, casado, 

inscrita no RG: 29499596, CPF: 219.802.708-99, com endereço comercial na Av. das nações 

unidas, n° 14261, Andar 17 ao 21, Ala A, Bairro Vila Gertrudes, CEP: 04.794-000, São 

Paulo/SP, em vista o constante e decidido no processo SEI n° 00303.002015/2021-31, 

resolvem entre si celebrar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem: 



 
  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa que deverá realizar o 

seguro do caminhão Iveco Daily Truck Chassi 70C17 HDCD E5, 04 portas, diesel, de 

propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, CNPJ: 61.074.175/0001-38 

ENDEREÇO: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, N° 14261, ANDAR 17 AO 21, ALA A, 

BAIRRO VILA GERTRUDES, CEP: 04.794-000, SÃO PAULO/SP 

TELEFONE: (11) 5544-3218 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 
VALOR 

TOTAL 

Seguro do Caminhão Baú Iveco/Fiat 

Daily Chassi Cabina 70C17 4X2 E5, 

4 portas, uso particular 

Placa: PIR8143 

01 
R$ 

1.825,30 

Ano: 16/17 

Chassi: 

93ZC70C01H8472748 

Sinistro: Não 

Casco: 100% 

RCF – Danos materiais: 

200.000,00 

RCF - Danos Pessoais: 

200.000,00 

App – Morte: 25.000,00 

App – Invalidez: 

25.000,00 

Carroceria: 30.000,00 

TOTAL: R$ 1.825,30 (mil, oitocentos e vinte e cinto reais e trinta centavos). 

  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

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

transcrição, o termo de referencia e a proposta da CONTRATADA, bem como as 

especificações referentes ao mesmo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O presente contrato possui valor de R$ 1.825,30 (mil, oitocentos e vinte e cinto reais e 

trinta centavos). 



 
3.2. O pagamento será realizado após a emissão e apresentação da apólice e do Recibo de 

Pagamento por parte da seguradora à Defensoria Pública do Estado do Piauí, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis, contados da data em que for protocolado o requerimento de pagamento. 

3.3. O pagamento será feito por meio de depósito bancário em conta a ser indicada pelo 

contratado cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento e, nos termos da Lei, será 

debitado do valor devido a DPE-PI, referente a prestação de serviços, os valores relativos aos 

tributos e contribuições sociais. 

3.4. A empresa habilitar-se-à ao pagamento mediante apresentação dos seguintes documentos: 

3.4.1. Fatura discriminativa, devidamente atestada pelo gestor do Contrato; 

3.4.2. Certidão Negativa de Débito (CND)relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

3.4.3. Certidão de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

3.4.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitido pelo TST -Tribunal Superior 

do Trabalho; 

3.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da licitante. 

3.4.6. Apresentar a Certidão de Regularidade emitida pela Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP, dentro do prazo de validade de sessenta dias, que comprove que a 

seguradora está legalmente autorizada a operar e que se encontra com suas reservas técnicas 

cobertas e adequadas. 

3.5. A contratada apresentará à contratante a apólice de seguro, sob pena de não ser 

remunerada pelo mesmo. 

3.6. 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. 

3.7. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros 

ou sua colocação em cobrança bancária. 

  

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 (Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica) – Fonte de Recurso 100 – Programa de trabalho 35101.03.092.0016.2855 

(Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI). 

  

CLÁUSULA QUINTA - DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES 

5.1. A CONTRATADA deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo segurado, 

as despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a oficina, ou local 

adequado, mais próximo do sinistro e as indenizações ou prestação de serviços 

correspondentes a cada uma das coberturas do seguro, conforme abaixo: 



 
5.1.1 Roubo ou furto, bem como os danos causados pela tentativa desses. 

5.1.2 Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento. 

5.1.3 Incêndio e explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e 

eventual por terceiros. 

5.1.4 Queda em precipícios ou de pontes e, queda de agentes externos sobre o veículo. 

5.1.5 Acidente durante o transporte do veículo por meio apropriado. 

5.1.6 Submersão total, ou parcial, em água doce proveniente de enchentes ou inundações, 

inclusive, quando guardado em subsolo. 

5.1.7 Granizo, furacão, terremotos e enchentes. 

5.1.8 Desabamento de árvores, pontes e edificações. 

5.1.9 Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto, esteve 

em poder de terceiros. 

5.1.10 Danos materiais a terceiros. 

5.1.11 Socorro mecânico e reboque 24 horas. 

5.1.12 Limites de indenização por cobertura: 

a) Casco – Colisão, incêndio, roubo e furto: 100% Fator de Ajuste 

b) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF): 

I - Valor para indenização de danos materiais: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

II - Valor para indenização de danos pessoais: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

c) Acidente por Passageiro (APP): 

I - Valor para indenização morte por pessoa: 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 

II - Valor para indenização invalidez por pessoa: 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

d) Carrocerias: 30.000,00 (trinta mil reais) 

  

5.2. Condições de Diminuição de Risco: 

5.2.1 Os veículos são conduzidos por servidores e motoristas terceirizados profissionais, 

devidamente habilitados. A previsão de quantidade da quilometragem a ser percorrida pelos 

veículos da frota, durante o período da vigência do seguro, é de 15.000 km/ano. 

5.2.2. Portanto, devido às características peculiares do serviço, o questionário de avaliação de 

risco não será aplicado, não motivando o descumprimento das obrigações pertinentes a esse 

objeto. 

5.3. Condições Gerais: 

5.3.1. Valor de mercado referenciado: Em caso de indenização integral, o valor pago deverá 

ser tomado como base em 100% (cem por cento) do valor divulgado pela FIPE (Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas), divulgada pelo site www.fipe.org.br. E, em caso de 



 
extinção ou interrupção da publicação da mesma, a tabela substituta será a tabela MOLICAR, 

divulgada pelo site www.molicar.com.br, com o mesmo percentual. Fica vedada a utilização 

de qualquer outra tabela. 

5.3.2. Da Apólice: A empresa não deverá efetuar cobrança pelo custo da apólice, devendo 

constar nesta as seguintes informações: 

5.3.2.1. Identificação e descrição do veículo com suas devidas especificações; 

5.3.2.2. Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e o respectivo veículo de 

publicação; 

5.3.2.3. Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado; 

5.3.2.4. Prêmio discriminado por cobertura; 

5.3.2.5. Bônus, quando houver; 

5.3.2.6. Franquia aplicável; 

5.3.2.7.  A entrega da apólice deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar 

do recebimento da Nota de Empenho; 

5.3.2.8. O recebimento provisório das apólices, para efeito de posterior verificação da sua 

conformidade, será realizado no ato da entrega pela contratada; e o recebimento definitivo será 

realizado mediante Termo Circunstanciado e atesto do Fiscal do Contrato. 

5.3.2.9. A seguradora terá o prazo de 10 (dez) dias para a emissão de 2ª via, emissão de 

apólice por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos e classe de bônus. 

5.3.2.10. O fato de a seguradora deixar de entregar a apólice no prazo estipulado não invalida 

a aplicação, dentro do prazo e termos previstos neste contrato, da cobertura deste serviço em 

ocorrências de sinistros e/ou problemas correlatos bem como a aplicação das penas previstas 

em lei. 

 

5.3.3. Da Avaria: 

5.3.3.1. Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de contratação do 

seguro, não será impeditivo para contratação sendo, porém, excluídas da cobertura do seguro 

em caso de sinistro de Perda Parcial. 

5.3.3.2. Após procedimento de recuperação, durante a vigência do seguro, esta deverá 

submeter o veículo a uma nova vistoria para exclusão da 'Cláusula de Avaria'. 

5.3.3.3. Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral. 

 

5.3.4. Do Aviso de Sinistro: 

5.3.4.1. A seguradora deverá colocar à disposição da DPE, 24 horas por dia durante 07 dias da 

semana, central de comunicação para aviso de sinistro. 

5.3.4.2. A central poderá funcionar por e-mail, telefone, fax ou serviço online, com 

acessibilidade em todo o território nacional. 



 
5.3.4.3. Havendo a necessidade de reboque, a seguradora deverá atender em um prazo máximo 

de 02 (duas) horas após o aviso de sinistro. 

 

5.3.5. Dos Bônus: 

5.3.5.1. A contratada, deverá observar se existe bônus na atual apólice. 

 

5.3.6.  Do Endosso: 

5.3.6.1. Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículo, na 

apólice poderá ser solicitada pela DPE/PI e processada pela seguradora, mediante endosso. 

5.3.6.2. Poderá ser solicitado, mediante emissão de endosso, correção de nome do segurado, 

endereço, chassi e placa do veículo emitido erroneamente, entre outras necessidades referentes 

ao objeto deste contrato, que apresentarem durante o período da vigência do mesmo. 

5.3.6.3. A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias a contar 

de pedido expresso pelo Gestor designado pela Administração. 

 

5.3.7. Da Franquia: 

5.3.7.1. A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados os itens a seguir: 

5.3.7.2. O valor da franquia deverá constar obrigatoriamente na apólice, não devendo exceder 

o limite máximo de 5% (cinco por cento) do valor de mercado referenciado divulgado pela 

Tabela FIPE, podendo ser ofertada, de acordo com análise do veículo e seus devidos bônus, 

franquias de valores menores. 

5.3.7.3. Não haverá cobrança de franquia em caso de Indenização Integral ou danos causados 

por incêndio, queda de raio e/ou explosão. 

5.3.7.4. Em relação aos danos vidros, retrovisores, lanternas, faróis e para-brisas, estipula-se o 

valor máximo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por item. 

 

5.3.8. Regulação de Sinistro: 

5.3.8.1. Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as 

circunstâncias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para caracterizar o risco, suas 

consequências e concluir sobre a cobertura. 

5.3.8.2. Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da 

seguradora, a DPE/PI poderá autorizar a realização de correção do dano, devendo a seguradora 

arcar com o ônus da execução integralmente. 

5.3.8.3. Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a reintegração 

será automática sem cobrança de prêmio adicional. 



 
5.3.8.4. Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para 

execução do serviço ficará totalmente a cargo da DPE/PI. Não cabendo, pela seguradora, 

quaisquer impedimentos para liberação da execução do serviço. 

 

 

5.3.9. Da Indenização: 

5.3.9.1. Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro ocorrerão, 

obrigatoriamente, por conta da seguradora. 

5.3.9.2. Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou por terceiros, na 

tentativa de evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa serão de total 

responsabilidade da seguradora. 

 

5.3.10. Da Indenização Integral: 

5.3.10.1. Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, resultantes de um 

mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia de 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor referenciado. 

5.3.10.2. Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de transferência de 

propriedade do veículo deverá ser previamente preenchido com os dados do proprietário do 

mesmo e da sociedade seguradora. 

 

5.3.11. Da Inclusão e Substituição: 

5.3.11.1. Havendo a necessidade de inclusão ou substituição do veículo(s), durante o período 

do seguro, a empresa deverá fornecer, previamente, orçamento que contemple o valor do 

prêmio total referente a cada veículo a ser incluso, considerando para isso, a proporcionalidade 

dos valores ofertados no certame. 

5.3.11.2. Em caso do veículo ser substituído, cujo valor do prêmio for menor que o premio 

anteriormente contratado, a seguradora deverá realizar a devolução da diferença do prêmio, 

calculada proporcionalmente ao período a decorrer. 

 

5.3.12. Da Cobertura de Reboque: 

5.3.12.1. A cobertura de reboque deverá ser completa, com assistência de quilometragem 

ilimitada. 

 

5.4. Valores: 

5.4.1. A seguradora deverá indicar o valor unitário do prêmio e global na apólice, devendo 

estar inclusos os impostos e taxas e, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 

concedidos. 



 
5.4.2. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos e por 

extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando qualquer valor além 

do centavo. 

5.4.3. O servidor designado Fiscal do Contrato terá o prazo de cinco dias para realizar o 

“ATESTO” do Recibo de Pagamento, após a data de apresentação do referido documento ao 

Contratante. 

 

5.5. Dos Salvados: 

5.5.1. Entendem-se como salvados, para fins de seguro, todos os objetos que são resgatados de 

um sinistro e que ainda possuem valor econômico. 

5.5.2. Ocorrido sinistro que atinja os bens descritos na apólice, o Segurado deverá tomar, o 

mais depressa possível, todas as providências ao seu alcance para proteger os salvados e evitar 

a agravação dos prejuízos. 

5.5.3. O Segurado não tem o direito de abandonar, à Seguradora, objetos salvados ou 

danificados, qualquer que seja a extensão dos prejuízos verificados, exceto nos casos previstos 

nas Condições Especiais, que fazem parte integrante da apólice. 

5.5.4. A Seguradora poderá, de acordo com o Segurado, diligenciar para o aproveitamento ou 

venda dos salvados, ficando entendido e acordado que qualquer medida tomada pela 

Seguradora não implicará o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ocorridos. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

6.1. A presente contratação será realizada pelo período de 01 (um) ano, com início na data de 

sua assinatura, garantindo-se todas as coberturas previstas no Termo de Referência e neste 

instrumento, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1993. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Emitir e entregar à Defensoria Pública do Estado do Piauí a Apólice de Seguro, manuais e 

demais documentos relacionados ao seguro do veículo, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 

7.2. A Apólice de Seguro deverá cobrir os bens contra prejuízos e despesas devidamente 

comprovados e decorrentes dos riscos cobertos, até o valor das importâncias seguradas. 

7.3. A Apólice de Seguro deverá conter as normas estabelecidas pela Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP. 

7.4. Emitir documento que contenha os dados do seguro e do veículo segurado, coberturas, 

valores contratados (importâncias seguradas), franquias, vigência do seguro e condições gerais 

e particulares, que identifiquem o risco, assim como modificações que se produzam, durante a 

vigência do seguro, alteradas por meio de endosso. 

7.5. Providenciar a regularização do sinistro, porventura ocorrido, tão logo lhe seja 

comunicado pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 



 
7.6. A seguradora permanece como única e total responsável perante a DPE/PI, inclusive do 

ponto de vista técnico, respondendo pela qualidade e presteza do atendimento, principalmente, 

quando da regularização de sinistros. 

  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. Disponibilizar os veículos para vistoria. 

8.2. Prestar todos os esclarecimentos necessários ao bom desempenho da Apólice. 

8.3. Manter o veículo em bom estado de conservação e segurança. 

8.4. Comunicar à seguradora, imediatamente, quaisquer fatos e/ou alterações verificados, 

durante a vigência da Apólice de Seguro, referente ao veículo. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes penalidades: 

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

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

por cento). 

9.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá a 

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes 

penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93: 

9.1.2.1. Advertência; 

9.1.2.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução 

total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução 

parcial; 

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

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

9.1.2.4. 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/PI; 

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

  

 

 



 
CLÁUSULA DÉCIMA- DA FISCALIZAÇÃO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

10.1. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

10.1.1. Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que 

impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA. 

10.1.2. Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento da prestação do serviço. 

10.1.3. Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo do serviço, objeto deste 

contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade da prestação. 

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

10.3. O Defensor Público Geral irá designar um servidor que será responsável pela supervisão 

e acompanhamento da execução do contrato (fiscal do contrato). 

  

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 nº 

8.666/93, incisos I e II, Lei nº 8.666/93; 

11.2. 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. 

  

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. 

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

interpelação judicial: 

12.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem 

como das condições previstas no contrato; 

12.2.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

não admitidas no contrato; 

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

12.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

12.2.5 A dissolução da sociedade; 

12.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 



 
12.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

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

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

impossibilidade da conclusão da prestação; 

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 prestação; 

12.2.11 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 

desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 

participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 

assinado. 

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

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

12.3.1 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

12.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação. 

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

contratada relativas à entrega do objeto. 

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

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.6 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 

dos prejuízos calculados, já calculados ou estimados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 

DA APÓLICE. 

13.1. A entrega da apólice deverá ser efetuada por meio digital, enviada através do endereço 

eletrônico de e-mail: diretoriaadministrativa@defensoria.pi.def.br, no horário de 08h00m as 

14h00m de segunda a sexta-feira. 

13.2. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento 

Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, que será remetido ao setor 

competente de pagamento. 



 
  

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. A contratante, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato, 

providenciará a sua publicação, no Diário Oficial do Estado do Piauí (DOE), visando garantir, 

a eficácia do ato. 

15.2. Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo serão 

resolvidos pela Lei nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº. 8.883/94, conforme 

conveniência da aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520 de 2002, da 

Lei nº. Administração Pública observando-se ainda o disposto no Decreto nº. 3.555 de 2000 e 

Decretos Estaduais 11.346/04 e 11.319/04. 

15.3. 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, que depois de lido e achado 

conforme vai assinado pelas partes contratantes, para que produzam seus efeitos legais, 

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

cláusulas.  

  

  Teresina/PI, 15 de outubro de 2021. 

 

  

........................................................................................ 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

CONTRATANTE 
 

 

 

........................................................................ 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

ALEXANDRE PONCIANO SERRA 

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

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – PAGAMENTO
INDENIZATÓRIO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA QUE CELEBRAM ENTRE SI O
ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO
DO HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO
PORTELA E A EMPRESA DIPALIMP
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA LTDA EPP.

O Estado do Piauí, por intermédio do HOSPITAL REGIONAL
EUSTÁQUIO PORTELA, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ sob o nº 06.553.564/0011-00, dora-vante denominada
simplesmente ADMINISTRAÇÃO, com sede Av. Santos Dumont, s/
n – Centro – Valença do Piauí – PI, CEP 64300-000. neste ato
representado por sua Diretora, a Sra. Lucília Maria Dantas Marreiros,
portadora da Cédula de Identidade nº 239.698, inscrita no CPF sob o
nº CPF nº 160.922,953-34; e a Empresa DIPALIMP DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA LTDA EPP. inscrita
no CNPJ sob o nº 17.897.450/0001-21, com sede na Rua Deputado
José Gil Barbosa, nº 4048, Sala A, Bairro Comprida, CEP: 64.076.200,
Teresina - PI neste ato representada por José Arimatéia Carvalho
Júnior, inscrito no CPF sob o nº 900.530.363-87, portador da carteira
de identidade RG nº 1.641.752, doravante denominada abreviadamente
CONTRATADO, visando compor dívida oriunda da execução de
contrato posteriormente declarado nulo, na forma do art. 59 da Lei
8.666/93,  têm justo e acordado celebrar o presente TERMO DE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, regendo-se pelo fixado nas
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente instrumento contratual tem por
fundamento a decisão lavrada pela Sra. Diretora nos autos do proc.
administrativo nº 00012.012078/2021-71, conforme as orientações
contidas no Parecer Referencial PGE/PLC n. 006/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA. Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever
de indenizar o CONTRATADO no valor de R$ 203.882,94 (duzentos e
três mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos),
devidamente apurado na forma da cláusula anterior, decorrente da
execução de contrato administrativo posteriormente declarado nulo.

CLÁUSULA TERCEIRA. A ADMINISTRAÇÃO liquidará a obrigação
referida por meio da nota de empenho, extraída com base na dotação
orçamentária abaixo indicada, em um prazo de 30 (trinta) dias contados
da assinatura do presente instrumento contratual.
Gestão/Unidade: 170125
Fonte: 100
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa: 33.90.30
PI: Valença do Piauí

Parágrafo único. A liquidação dar-se-á por crédito na conta bancária
Agência 4249-8, Conta Corrente 46.018-5, Banco do Brasil, que o
CONTRATADO informa ser de sua titularidade.

CLÁUSULA QUARTA. O CONTRATADO declara que, recebida a
importância na forma e prazo da cláusula anterior, dá total e completa
quitação à ADMINISTRAÇÃO por quaisquer direitos, interesses,
pretensões, exceções e ações que poderia ter decorrentes do contrato
declarado nulo pela ADMINISTRAÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA. O atraso no cumprimento da obrigação de
pagar prevista na cláusula terceira resultará, para a
ADMINISTRAÇÃO, no pagamento de encargos moratórios,
calculados sobre o valor da indenização ora ajustada, de 0,5% a.m.
(zero vírgula cinco por cento ao mês).

Parágrafo único. Paga a indenização com atraso, mas acrescida dos
aludidos encargos, permanecem os efeitos decorrentes da cláusula
quarta.

CLÁUSULA SEXTA. Liquidada a obrigação, o presente termo
resultará extinto pleno jure.
CLÁUSULA SÉTIMA. A ADMINISTRAÇÃO publicará o extrato do
presente termo na forma do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA. Elegem as partes o foro da comarca de Teresina
para resolução dos litígios advindos do presente instrumento
contratual, com exclusão de qualquer outro por mais qualificado que
seja.

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado,
lavrou-se o presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma
e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

                                       Teresina (PI), 13 de outubro de 2021.

HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA
ADMINISTRAÇÃO – CONTRATANTE

Lucília Maria Dantas Marreiros
Diretora Geral

_
DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E

LIMPEZA LTDA EPP
CONTRATADO

José Arimatéia Carvalho Júnior
Representante Legal
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2021/DPE/PI

Nº do processo SEI: º 00303.002015/2021-31
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 015/2021, 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: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
CNPJ da Contratada: 61.074.175/0001-38
Resumo do objeto do contrato: Contratação de empresa que deverá
realizar o seguro do caminhão Iveco Daily Truck Chassi 70C17 HDCD
E5, 04 portas, diesel, de propriedade da Defensoria Pública do Estado
do Piauí.
Prazo de vigência: A presente contratação será realizada pelo período
de 01 (um) ano, com início na data de sua assinatura.
Data de assinatura do Contrato: 15 (quinze) de outubro de 2021.
Valor global: R$ 1.825,30 (mil, oitocentos e vinte e cinto reais e trinta
centavos)
Dotação orçamentária: Fonte de Recurso (100), Natureza (339039) e
Programa de Trabalho (35101.03.092.0016.2855)
Signatários do contrato: Pela contratante: ERISVALDO MARQUES
DOS REIS
Pela contratada: ALEXANDRE PONCIANO SERRA

 Teresina/PI, 15 de outubro de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí
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PORTARIA GDPG N° 541/2021 

 

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

legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 

2005. 

CONSIDERANDO que os contratos 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 a servidora RENATA CIBELE COSTA CAVALCANTI, matrícula nº 

321657-8 e o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES, matrícula nº 030552-9 e CPF nº 273.489.543 

91, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a execução do execução do 

Contrato nº 029/2021/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

e a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, CNPJ nº 61.074.175/0001-38, que tem por objeto a 

contratação de empresa que deverá realizar o seguro do caminhão Iveco Daily Truck Chassi 70C17 

HDCD E5, de acordo com especificações constantes no contrato. 

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, 18 de outubro de 

2021. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público-Geral do Estado Piauí 
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EXTRATO DA PORTARIA Nº 136/2021-GS/SAF

Local/Data: Teresina (PI), 18 de Outubro de 2021.

A SECRETÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo Decreto Estadual n° 19.196 de 08
de setembro de 2020, Pag. 07 e de acordo com o Decreto 15.093/13 de
21 de fevereiro de 2013 em seu art. 4º, torna pública a Portaria abaixo:

RESOLVE:

Art. 1º. Designar como Fiscais Titular e Suplente, os servidores
que abaixo relacionamos, conforme Contrato que se segue, firmado
com esta Secretaria:

Contrato n° 047/2021
Contratada: CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL PARA
CONVIVÊNCIA  COM O SEMIÁRIDO - CEFESA
Resumo do Objeto: Credenciamento de organizações sociais sem fins
lucrativos para serem unidades fornecedoras de gêneros alimentícios
oriundos  da agricultura familiar, conforme quantitativos e especificações
constantes do edital  e seus anexos, descritos no termo de referência,
todos de acordo com o credenciamento  n.º 01/2020.
Fiscal Titular: Reginaldo de Araujo Bezerra Neto (matrícula: 342442-1)
Fiscal Suplente: Débora Macedo Araujo da Silva (matrícula: 352689-5)

Art. 2º. As atribuições de Fiscal do Contrato estão discriminadas em
seu art. 4º do Decreto 15.093/13 de 21 de fevereiro de 2013.

Publique-se,

Cumpra-se.

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretária da Agricultura Familiar/SAF
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

PORTARIA GDPG N° 538/2021

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da
Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO visita institucional do Defensor Público
Geral e entrega de Equipamentos Eletrônicos nas Defensorias Públicas
Regionais de Floriano/PI, Uruçuí/PI, São João do Piauí e São
Raimundo Nonato/PI;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor JOSÉ CLAÚDIO DE ARAÚJO
BATISTA, para realizar viagem aos municípios de Floriano/PI, Uruçuí/
PI, São João do Piauí e São Raimundo Nonato/PI, acompanhando
este Defensor Público Geral nos dias 15 e 16 de outubro de 2021.

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

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 12
de outubro de 2021.

Erisvaldo Marques Dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA GDPG Nº 540/2021

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XII da
Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO Portaria Nº 178/2021-CGP e processo SEI
nº 00303.002585/2021-21;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a Defensora Pública SHEILA DE
ANDRADE FERREIRA, para substituir o Defensor Público
ALESSANDRO ANDRADE SPÍNDOLA, junto à DIRETORIA DOS
NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, com efeitos retroativos, no período
de 10 a 17 de outubro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 14
de outubro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA GDPG N° 541/2021

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da
Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos 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 a servidora RENATA CIBELE COSTA

CAVALCANTI, matrícula nº 321657-8 e o servidor CLOUDE DE SOUSA
MENESES, matrícula nº 030552-9 e CPF nº 273.489.543 91, para
acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a
execução do execução do Contrato nº 029/2021/DPE/PI, celebrado
entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, CNPJ nº 61.074.175/0001-38, que
tem por objeto a contratação de empresa que deverá realizar o seguro
do caminhão Iveco Daily Truck Chassi 70C17 HDCD E5, de acordo
com especificações constantes no contrato.

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, 18
de outubro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público-Geral do Estado Piauí
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