
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO Do PIAUÍ 

CONTRATO N° 045/2021/DPE/PI 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2021/DPE/PI, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993. 
PROCESSO SEI N° 00303.003377/2021-49 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE, 
AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVENTUAL 
RECUPERAÇÃO DE DADOS DE 
EQUIPAMENTOS DE T4 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A DEFENS IA PÚBLICA DO 
ESTADO PIAUÍ E A EMPRESA 
RECO V ER YDATA 	LOCADORA 	DE 
EQUIPAMENTO 	VIRTUAL 	DE 
RESTAURAÇÃO DE DADOS LTDA, NOS 
TERMOS DA LEI N°. 8.666/93, ART. 24, 
INC O II, DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

BANCO INTER 

CONTA CORRENTE: 3133345-1 
AGÊNCIA: 0001-9 

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

n° 41.263.856/0001-37, com sede na Rua Nogueira Tapety, n° 138, Bairro Noivos, CEP: 

64046020, Teresina-PI, através de seu Defeni,r Público-Geral ERISVALDO MARQUES 
DOS REIS, brasileiro, inscrito no RO n° 1.318.165 SSP-PI, CPÉ n° 678.035.473-20, com 

endereço profissional na Rua Nogueira Tapetk, n° 138, Bairro Noivos, CEP: 64046-020, 

Teresina/PI, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a 

empresa RECOVERYDATA LOCADORA DE EQUIPAMENTO VIRTUAL DE 

RESTAURAÇÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°93.496.263/0001-14, com 

sede Avenida lurai n°: 1717, sala 515, bairro Cristal, CEP: 90.810-000 em Porto Alegre/RS, 

neste ato representada por sua representante legal TAIS HELENA LACERDA 

GRANVILLE, brasileira, inscrita no RG n° 5058607226 SSP-RS, CPF 628.135.950-04, 

doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo SEI n° 

00303.003377/2021-49 resolvem entre si celebrar o presente Contrato, nos termos da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se 

6;st:ira.. seguem: 	 ! 	ERISVALOG hd.st d. ond, .RFD,  
MARQUES DOS OU'ARAWL OU"" 

REIS 67803547320 	Es  



DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO NAS 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 
1.1 	Constitui objeto deste contrato a contrata* de empresa especializada na prestação de 
serviços de análise, avaliação, manutenção e eventual recuperação de dados de equipamentos 
de TI, para suprir as necessidades da Defensorii Pública do Estado do Piauí. 

1.2 A contratação envolve a prestação de sdrviços de analise e avaliação, manutenção e 
eventual recuperação de dados de equipamentos, como: HD, RAIE), Servidores, Notebooks, 
Fitas Magnéticas, entre outros dispositivos de armazenamento de dados, alocados na 
Coordenação de Tecnologia e Informação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de 
transcrição, o termo de referência, 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 total de RS 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos 
reais), as despesas correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. 

3.2. O pagamento será efetuado à contratada, em parcela única, por meio de depósito 
bancário, até o 300  (trigésimo) dia após a execução, 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 empresa habilitar-se-à ao pagamento mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

3.3.1. Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada 
pelo gestor do Contrato; 

3.3.2. Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à 
Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria cila Receita Federal; 

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

3.3.4. 	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitido pelo TST -Tribunal 
Superior do Trabalho; 

3.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede da licitante. 
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~MIM PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAU 

3.4. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela CONTRATADA, das 
mesmas condições de habilitação exigidas para a contrafação, devendo o resultado dessa 
consulta ser juntando aos autos do processo próprio. 

3.5. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida acima, ou ocorrendo situação que impeça a liquidação de despesa, 
implicará a devolução da nota à contratada para regularização, devendo o prazo de pagamento 
ser contado a partir da data de sua reapresentação, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

3.6. Já deverão estar incluídas no preço global todas as despesas, tributos e demais encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações. 

3.7. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que issO gere direito à alteração de preços ou a 
compensação financeira. 	 i 

3.8. 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. Com base na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a referida 
Despesa Pública será empenhada na seguinte do ação orçamentária: 

Natureza 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 
Jurídica) 

Fonte 100; 

Programa de Trabalho 35101.03.092.0010 2855 (Manutenção [ e Execução da Gestão da 
DPEfPI); 	

)1 

4.2. A despesa está adequada Lei Orçamentária Anual, compatível 'com o Plano Plurianual e 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO  

5.1. Os serviços serão recebidos provisoriam te, no ato da sua entrega para efeito de 
posterior verificação da conformidade com aj especificações constantes da proposta da 
Contratada e de acordo com o Termo de Referen ia; 

5.2. Os serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade mediante 
atesto na Ordem de Serviço respectivamente assinada pela área demandante e pelo fiscal em 
ate 05 (cinco) dias uteis após o recebimento provisório; 

5.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio do 
Fiscal do Contrato, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços. 

ou.o.sera175000117 
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DlifflISORISS POBLIC.A 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

5.4. A Contratada fica obrigada a reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
serviço objeto deste contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução, cabendo à fiscalização não atestar a nota fiscal/fatura até que sejam sanadas todas 
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 

5.5. O recebimento do objeto deste contrato não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor. 

5.6. Os serviços deverão, obrigatoriamente, atender às especificações técnicas exigências 
descritas nesse contrato e no termo de re rência. Em caso de não conformidade, a 
CONTRATADA terá prazo para realizar as 1 odificações solicitadas pela fiscalização do 
contrato da DPE/Pl. 

5.7. Se a CONTRATADA não tomar as devidas providências para sanar as falhas e 
vícios apontados, o Contrato poderá ser rescindido, aplicando-se o disposto na Cláusula 
Contratual de Rescisão, ensejando, também, a aplicação da penalidade contratualmente 
prevista. 

CLÁUSULA SEXTA — EXECUÇÃO DO SE VIÇO 

6.1. A CONTRATADA devera iniciar a pr tação dos serviços no prazo máximo de 05 
(cinco) dias após a emissão da Nota de Empe ho, sendo de 15 (quinze) dias o prazo para 
concluir o serviço da respectiva nota; 

6.2. A CONTRATADA prestará os serviços em local próprio; 

6.3. Os serviços terão acompanhamento e fiscalização de sua execução por servidor 
previamente designado, que anotará em regist o próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução determinando o que for nece sário a regularização das faltas ou defeitos 
observados; 

6.4.A CONTRATADA deverá prestar os serviços incluindo todos os materiais, equipamentos 
1) e tecnologia necessários; 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. Efetuar a execução dos serviços em perfeits condições, conforme especificações e prazo 
constantes no Termo de Referência e Contrato, +ompanhado da respectiva nota fiscal. 

7.2. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução do serviço; 

7.3. Comunicar à CON1RATANTE, no pra máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da execução, os motivos que imjkssibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

011•OBBNIaSX0157 com a devida comprovação; 	ERISVALDO OWSwalada ROY101 
MARQUES DOS  

01~tATIPL 
REIS' 	e -CP F A3 CN4FILSVALDO 

6 780354 7 320 rao3Rattgr 



e iiii  Nol. o VI 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.5. A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 
documentos: I) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 2) 
certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 
domicílio ou sede do contratado; 3) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

7.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos; 

7.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em assumidas pela CONTRATADA. 

7.9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7.10.Responsabilizar-se pela regular quitação de taxas de licenças para execução dos serviços, 
dependentes de quaisquer autoridades federais, staduais e/ou municipais. 

7.11. Responder pelas despesas relativas a,  encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos, fret 	e quaisquer outras que forem devidas e 
referentes ao pleno fornecimento dos serviços e cumprimento integral das obrigações 
decorrentes da execução do objeto da contratação: 

7.12 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo 
civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de 
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à contratante; 

7.13 Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 

7.14. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, dveicu1ar publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do co ato, sem prévia autorização da contratante; 

7.15 Manter sigilo absoluto sobre inforrnaçõ
es,11 ados e documentos provenientes da execução 

do contrato e às demais informações da contrattinte, a que a contratada tiver conhecimento; 

7.16. Comunicar imediatamente à Diretoria Ad inistrativa os eventuais casos fortuitos e/ou 
de força maior, impeditivos da execução do obj o; 

7.17 Entregar, dentro de 05 (cinco) dias úteis, 	serviços rejeitados pela fiscalização exercida 
pelo fiscal do contrato, que não estejam confo e as especificações exigidas por este Termo 
de referência. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE CIV.:28839135000157 
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DEFENSOBIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO NAU 

8.1. Cumprir todas as suas obrigações em conformidade com as disposições deste Contrato e 
Termo de Referência 

8.2.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado. 

8.3. Efetuar o pagamento ao contratado de acordo com as condições de preço e prazos 
estabelecidos no termo de referência e neste contrato, após conferência e o atesto pelo fiscal 
do contrato. 

8.4. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto do presente contrato. 

8.5. Manifestar-se formalmente em todos os EkriDS relativos à execução do objeto, em especial 
quanto à aplicação de sanções e alterações do ti-  esmo, se houver. 

8.6. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
inclusive permitir o livre acesso do responsável contratado às dependências do contratante, 
desde que devidamente identificados 

8.7. Aplicar as sanções administrativas quandn orem necessárias. 

8.8. Fiscalizar para que, durante a vigênciao contrato, sejam mantidas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.] 

8.9. Fiscalizar, acompanhar e gerir o Contrato/ 
art. 58 c/c o art. 67 da Lei n° 8.666/93, atrav 
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, determi 
faltas ou defeitos observados, inclusive quanto 
deste Termo de Contrato, do Termo de Refer 
atenua ou exime de responsabilidade da CON 

8.10. Comunicar à empresa contratada todas e 
cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qu 
podendo sustar ou recusar o recebimento, casdl 
condições estabelecidas no Termo de Referência  

strumento hábil, nos termos do inciso III do 
do Fiscal do contrato, que exercerá ampla e 

ando o que for necessário à regularização das 
s obrigações da CONTRATADA constantes 
nela. Tal fiscalização, em hipótese alguma, 
ATADA; 

quaisquer ocorrências em desacordo com o 
lquer anormalidade na execução do serviço, 

ião esteja de acordo com as especificações e 
e neste Contrato. 

8.11. Promover o acompanhamento e a fiscaliz ção dos serviços, sob o aspecto qualitativo, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas. 

8.12. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à prestação do serviço, sem 
que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da fiscalização sobre a ação da 
contratada. 

8.13. No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua finalização, caberá à 
contratante, diretamente ou por quem vier a indibar o direito de fiscalizar o cumprimento das 
especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada. 

8.14. A fiscalização comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura 
verificadas na prestação do serviço, para imediata correção, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 

8.15. Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante a 
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8.16. Atestar as notas 

CONTRATANTE, com as 

8.17. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as respectivas 
especificações. 

8.18. Verificar, no momento do pagamento da prestação do serviço, a manutenção, pela 
CONTRATADA, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

8.19. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 

8.20. Solicitar a correção do serviço que esteja eM desacordo com as especificações. 

CLÁUSULA NONA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O Contrato terá vigência de 6 (seis) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por interesse da CONTRATANTE até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 
disciplinado na lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA RESCISÃO C 

10.1. A inexecuçâo total ou parcial do 1nstr 

em conformidade com os Artigos 77, 78 - incis 
consequências previstas neste contrato e termo d 

TRATUAL 

ento Contratual, ensejará a sua rescisão. 
s I a V, VII a XVIII e 79, sujeitando-se as 
referência. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMELFtA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

11.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado 
unilateralmente pela Contratante ou por acordo das pastes, nos termos do Artigo 65, da Lei n° 8.666/93, incisos I e II, Lei n° 8.666/93. 

11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do 
objeto, na forma do parágrafo 1° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, preservados que ficam as 
composições consensuais. 

11.3. A qualquer tempo, as partes, de comum ac rdo, poderão celebrar Termos Aditivos ao 
presente Contrato, objetivando resolver, na e ra administrativa, os casos omissos ou 
questões suscitadas durante a vigência do mesmCi na forma da Lei ri° 8.66

6/93 e alterações previstas na Lei n° 8.883/94. 

contratada poderá ser apenada com as seguintes penalidades: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1. Com 

 fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993, a 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIALII 

12.2. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita ao contratado à multa de 
mora de 2,0% (dois por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 
20% (vinte por cento). 

12.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo contratado, poderá a contratante, 
garantida a prévia defesa do contratado, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das 
demais sanções previstas no art. 87, da lei n° 8.666/93: 

12.3.1. Advertência; 

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

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

12.3.4. Declaração de inidoneidade para lica lar 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 o contratado 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 Eornecedores da DPE/P1; 

14.4. Serão aplicadas penalidades no caso de prestação e serviços em desacordo com as 
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas 
as condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA F 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização dali  
da conformidade da prestação dos servi çj 
empregados, de forma a assegurar o perfeito c 
um ou mais representantes da CONTRATA 
artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666 de 1993. 

13.2. O Defensor Público Gemi designará repr 
fiscalizar e acompanhar a execução do contrato 

13.3. À fiscalização compete, entre outras atrib 

13.3.1. Emitir a ordem de serviço do objeto co 

CALIZAÇÃO; 

xecução do contrato consistem na verificação 
dos materiais, técnicas e equipamentos 

mprimento do ajuste, que serão exercidos por 
TE, especialmente designados, na forma dos 

sentante, denominado fiscal de contrato, para 

ições; 

atual; 

13.3.2. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 

13.3.3. Encaminhar as notas fiscais ao Gestor do Contrato, dando-lhe os subsídios necessários 
para o atesto da nota fiscal; 

13.3.4. Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas à contratada; 	 011.0811301350,0,11.1,54.0 
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13.3.5. Acompanhar e atestar o recebimento do objeto deste contrato, indicando as 
ocorrências de indisponibil idade do fornecimento; 

13.3.6. Anotar, em registro próprio, as ocorrênias relativas à execução do contrato, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcickários eventualmente envolvidos, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 
nos do § § I e § 2° do art.67 da Lei n°8.666/1993; 

13.3.7. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e 
ocorrências da execução que possam acarrptar a imposição de sanções ou a rescisão 
contratual; 

13.3.8. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução 
do contrato. 

13.4. A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a qualidade da prestação dos 
serviços, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas. 

13.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 
solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar 
necessárias. 

13.6. A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por'quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, 
não implica corresponsabil idade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao 
Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em 
desacordo com os termos do contrato. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

14.1. As comunicações entre os pactuantes, 
efeitos legais se forem processadas, por escrito 
que comprove a sua efetivação. Não serão co ns 

m qualquer fase do Contrato, só produzirão 
mediante protocolo ou outro meio de registro, 
deradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUÉS 

15.1.A, contratante, até o 5° (quinto) dia 
providenciará a sua publicação, no Diário Ofic 
a eficácia do ato. 

ICAÇÂO 

mês subsequente à assinatura deste contrato, 
1 do Estado do Piauí (DOE), visando garantir, 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão submetidos ao parecer da Assessoria Jurídica da Defensoria 
Pública do Estado do Piauf, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei n° 
8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente. 	ERISVALDO 

MARQUES DOS 01144RATPI OU•RFB 
REIS 	44N.."881tmun  

67803547320 iuutoues DOS REIS 



DEFENSOR)); PÚBLICA 
DO ESTADO DO PLAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. A Contratação objeto deste contrato poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que 
caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da Lei 
8.666/93. 

17.2. As partes contratantes elegem o foro, da Comarca de Teresina - PI, para dirimir 
quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, prepara  
conforme vai assinado pelas partes contra 

comprometendo-se as partes contratantes a 
cláusulas. 

este instrumento, que depois de lido e achado 
es, para que produzam seus efeitos legais, 

umprir o presente Contrato em todas as suas 

  

ERISVALDO 	ERISVALD° MARQuES DOS REIS 67803547320 	Teresina/PI, 22 de dezembro de 2021. DA C.3R, 	OU•pnanci•l. 

MARQUES Rocane F4,10~ Duni. RFB. O4J.ARA11P1. 
OU.RFEI.CPF AI CP.ERISVAWQ 

DOS REIS: R-- E'r c' "'flui" rkcinn.  Loa1tuick.  
Data: 2021.12.22 t 5 31 
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ERISVALDO MARQUES DOS REIS 
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONTRATANTE 

TA HEL A LACERDA GRANV1LLE 
RECOVERYDATA LOCADORA DE EQUIPAMENTO VIRTUAL DE 

RESTAURAÇÃO DE DADOS LTDA 
CONTRATADA 
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do Contrato 086/2018, o qual tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para locação de auditórios, mesas, cadeiras, capas, 
toalhas, tendas, toldos stands, palcos, passadeiras, banheiros 
químicos e afins visando atender as necessidades da Secretaria de 
Estado da Educação do Piaui. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021 
AÇÃO ORÇAMENTAIUA: 14102 
CLASSIFICAÇÃO PLANO DE TRABALHO: 12368021956 
NATUREZADE DESPESA: 339092. 
FONTE DE RECURSOS: 00 
SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: ELLEN GERA DE BRITO MOURA. 

(assinado eletronicamente) 
Ellen Gera de Brito Moura 

Secretário de Estado da Educação do Piaui 
01. 3450 

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA-
CONTRATO N°086/2018 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO 
PIAUI, CNPJ n°.06.554.729/0001-96. 
CREDORA: L. PINHEIRO DE MENDES SOUSA, inscrita no CNPJ 
sob o tf 07.686.538/0001-40. 
PROCESSOADMINLSTRATIVOSEEDN°00011.029670/2021-11 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Aditamento está amparado no 
Att. 59, da Lei n° 8.666/93. 
OBJETO: Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar a 
CREDORA no valor de R$ 5.474,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e 
quatro reais), visando compor divida oriunda do Contrato 086/2018,0 
qual tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação 
de auditórios, mesas, cadeiras, capas, toalhas, tendas, toldos stands, 
palcos, passadeiras, banheiros químicos e afins visando atender as 
necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piaui. 
DATA DAASSINATURA: 17/12/2021 
AÇÃO ORÇAMENTARIA: 14102 
CLASSIFICAÇÃO PLANO DE TRABALHO: 12368021956 
NATUREZA DE DESPESA: 339092. 
FONTEDERECURSOS: 00 
SIGNATARIOS: Pela Contratante: ELLEN GERA DE BRITO MOURA. 

(assinado eletronicamente) 
Ellen Gera de Brito Moura 

Secretário de Estado da Educação do Piauí 
01. 3451 

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIWIDA-
CONTRATO N°086/2018 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO 
PIAUI, CNPJ e. 06.554.729/0001-96. 
CREDORA: L. PINHEIRO DE MENDES SOUSA, inscrita no CNPJ 
sob o n°07.686.538/0001-40. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEED El° 00011.029711/2021-70 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Aditamento está amparado no 
Art. 59, da Lei n° 8.666/93. 
OBJETO: Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar a 
CREDORA no valor de R$ 6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta 
reais), visando compor divida oriunda do Contrato 086/2018, o qual 
tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação 
dc auditórios, mesas, cadeiras, capas, toalhas, tendas, toldos stands, 
palcos, passadeiras, banheiros quimicos e afins visando atender as 
necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piaui. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021 
AÇÃO ORÇAMENTARIA: 14102 
CLASSIFICAÇÃO PLANO DE TRABALHO: 12368021956 
NATUREZADE DESPESA: 339092. 
FONTEDE RECURSOS: 00 
SIGNATARIOS: Pela Contratante: ELLEN GERA DE BRITO MOURA. 

(assinado eletronicamente) 
Ellen Gera de Brito Moura 

Secretário de Estado da Educação do Piauí 
Of. 3452 

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA- 
CONTRATO N'086/2018 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO 
PIACICNN tf. 06.554.729/0001-96. 
CREDORA: L. PINHEIRO DE MENDES SOUSA, inscrita no CNPJ 
sob o n°07.686.538/0001-40. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEED N°00011.029670/2021-li 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Aditamento está amparado no 
Art. 59, da Lei rt° 8.666/93. 
OBJETO: Reconhece aADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar a 
CREDORA no valor de R$ 31.320,00 (trinta e um mil trezentos e vinte 
reais), visando compor divida oriunda do Contrato 086/2018,0 qual 
tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação 
de auditórios, mesas, cadeiras, capas, toalhas, tendas, toldos stands, 
palcos, passadeiras, banheiros químicos e afins visando atender as 
necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021 
AÇÃO ORÇAMENTARIA: 14102 
CLASSIFICAÇÃO PLANO DE TRABALHO: 12368021956 
NATUREZADE DESPESA: 339092. 
FONTEPERECURSOS:00 
SIGNATARIOS: Pela Contratante: ELLEN GERA DE BRITO MOURA. 

(assinado eletronicamente) 
Ellen Gera de Brito Moura 

Secretário de Estado da Educação do Piauí 
01, 3453 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
DEFENSORIA PÚBLICA 

EXTRATO DO CONTRATO N°045/2021/DPE/P1 

N° processo SEI: 00303.003377/2021-49 
Modalidade de Licitação: Dispensa de licitação, art 24,11 da Lei 8.666/93. 
Fundamento Legal: Art 24.11, da Lei n°8.666/93. 
CONTRATANTE: Defensoria Pública do Estado do Piaui 
CNPJ: 41263.856/0001-37 
CONTRATADA: Recoverydata Locadora de Equipamento Virtual de 
Restauração de Dados Ltda 
CNN: 93.496.263/0001-14 
Resumo do Objeto do Contrato: Constitui objeto deste contrato a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
analise, avaliação, manutenção e eventual recuperação de dados de 
equipamentos de TI, para suprir as necessidades da Defensoria Pública 
do Estado do Piaui. 
Prazo de Vigência: O Contrato terá vigência de 6 (seis) meses, a partir 
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse da 
CONTRATANTE até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 
disciplinado na lei n°8.666/93. 
Data de Assinatura: 22 (vinte e dois) de dezembro 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 Juridica); Fonte 100; Programa 
de Trabalho 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da 
Gestão da DPE/PI); 
Signatários: Pela Contratante: Erisvaldo Marques dos Reis 
Pela Contratada: Tais Helena Lacerda Granville 

Teresina/PI, 22 de dezembro de 2021. 

E.RLSVALDO MARQUES DOS REIS 
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí 

Of. 134 
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PORTARIA GDPG N° 649/2021 

 

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 o servidor o servidor GEORGE VITOR DE CARVALHO SANTANA, 

matrícula nº 353998-9 e CPF nº 045.995.163-76 e a servidora JOELINA SANTIAGO DE ARAÚJO 

MACEDO, matrícula nº 343222-0 e CPF nº 024.251.073-63, para acompanhar e fiscalizar, como titular 

e suplente, respectivamente, a execução do execução do Contrato n° 045/2021/DPE/PI, celebrado entre 

a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a Empresa RECOVERYDATA 

LOCADORA DE EQUIPAMENTO VIRTUAL DE RESTAURAÇÃO DE DADOS LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o nº 93.496.263/0001-14, que tem por objeto contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de análise, avaliação, manutenção e eventual recuperação de dados de 

equipamentos de TI, para suprir as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, conforme 

informações contidas no referido 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, 22 de dezembro de 

2021. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado Piauí 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

PORTARIA GDPG N° 649/2021

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 o servidor o servidor GEORGE VITOR DE
CARVALHO SANTANA, matrícula nº 353998-9 e CPF nº 045.995.163-
76 e a servidora JOELINA SANTIAGO DE ARAÚJO MACEDO,
matrícula nº 343222-0 e CPF nº 024.251.073-63, para acompanhar e
fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a execução do
execução do Contrato n° 045/2021/DPE/PI, celebrado entre a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a Empresa
RECOVERYDATA LOCADORA DE EQUIPAMENTO VIRTUAL DE
RESTAURAÇÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
93.496.263/0001-14, que tem por objeto contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de análise, avaliação,
manutenção e eventual recuperação de dados de equipamentos de
TI, para suprir as necessidades da Defensoria Pública do Estado do
Piauí, conforme informações contidas no referido 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, 22
de dezembro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado Piauí

PORTARIA GDPG N° 650/2021

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 o servidor DARIO BASTOS FORTES DO
REGO, portador do CPF nº 750.946.653-91 e matrícula nº 309.846-0 e o
servidor GABRIEL MAIA RODRIGUES, matrícula nº 343270-0 e CPF
nº 003.590.743-67, para acompanhar e fiscalizar, como titular e
suplente, respectivamente, a execução do execução do Contrato n°
044/2021/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO PIAUÍ e a Empresa LIMA FARIA
EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.927.482/
0001-49, que tem por objeto contratação de empresa especializada na

confecção e instalação de mobiliário sob medida para o auditório,
Corregedoria, Gabinete do Defensor Público Geral e Subdefensoria,
conforme especificações e quantidades contidas no referido 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 Revogar a Portaria GDPG Nº 648/2021.

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

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

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 23
de dezembro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado Piauí

Of. 299

PORTARIA GDPG N° 651/2021

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 o servidor DARIO BASTOS FORTES DO
REGO, matrícula nº 309.846-0 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 n° 042/2021/DPE/PI, celebrado
entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a
EMPRESA BONANZA COMERCIO SERVICOS INSTALACAO E
MANUTENCAO ELETRICA EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº 09344418/0001-90, que tem por objeto contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, COM OU SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
de aparelhos de ar-condicionado tipo split, bebedouro, frigobar e
geladeira, bem como para a instalação, desinstalação e substituição
de aparelhos de ar- condicionado (tipo split) de propriedade da
Defensoria Pública do Estado do Piauí, instalados na sede da DPE/PI
nas cidades do interior do Estado do Piauí, conforme especificações
e quantidades contidas no referido 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 Revogar a Portaria GDPG Nº 638/2021.

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

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

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 23
de dezembro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado Piauí
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