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CONTRATO N° 046/2021/DPE/PI 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021/DPE/PI, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993. 
PROCESSO SEI Nº 00303.003225/2021-46 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BANCO 
DE IMAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PIAUÍ 
E A EMPRESA MCR SISTEMAS E 
CONSULTORIA LTDA, NOS TERMOS DA 
LEI Nº. 8.666/93, ART. 24, INCISO II, 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 
CONTA BANCÁRIA: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 1231-9 
CONTA CORRENTE: 114.719-6 

 

  

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

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos, CEP: 64.049-

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

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

endereço profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos, CEP: 64.049-010, 

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

empresa MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, com sede na Q SHN Quadra 01, 

SN, Conj. A Bloco A Entrada A, Sala 803, Ed. Le Quartier, CEP: 70.701-000 Bairro: Asa 

Norte, Brasília-DF, inscrita no CNPJ: 04.198.254/0001-17, E-mail: 

mcr@mcrsoftware.com.br, Contato: (61) 3264-1600/ (61) 3031-0000, doravante 

denominada  CONTRATADA, através de seu representante legal  MARCIA CAETANO 

DA SILVA, brasileira, inscrita no RG: 1.862.366 SSP/DF, CPF: 698.295.511-72, em vista o 

constante e decidido no processo SEI n° 00303.003225/2021-46, 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: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1   Constitui objeto deste contrato a contratação de serviço de banco de imagens, livres de 
royalty (royalty free), a serem disponibilizadas por meio digital (internet), pelo período de 
12 (doze) meses consecutivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento. 

1.2   O(s) serviço(s) deverá(ão), obrigatoriamente, atender a todas as especificações e 
exigências determinadas pela DPE-PI: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
QUANTIDADE 

  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

Banco de imagens livres de royalty 
(royalty free) – 500 (quinhentos) 

imagens ou vetores por mês, para 03 
usuários simultâneos, mensalmente - 
sendo este limite não  cumulativo, a 

serem disponibilizadas por meio 
digital (internet), pelo período de 12 

(doze)meses consecutivos. 

  
1 

  
R$ 14.700,00 

  
R$ 

14.700,00 
(Quatorze 

mil e 
setecentos 

reais) 

  

 

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 R$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos 
reais), as despesas correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. 

3.2.  O pagamento será efetuado à contratada, por meio de depósito bancário, em parcela 
única, até o 30º (trigésimo) dia após a execução, conforme atesto da execução do objeto pelo 
fiscal do contrato e apresentação de Nota Fiscal em 02 (duas) vias, através de depósito ou 
transferência bancária. 

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 
Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
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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 domicílio ou 
sede da licitante. 

3.4.  Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela CONTRATADA, das 
mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, 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. 

3.8. A CONTRATANTE pagará a fatura somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

3.9. As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA. 

  

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 dotação orçamentária: 

a)      Natureza 339039 (Serviços Terceiros Pessoa Jurídica) 

b)      Fonte 100; 

c)      Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão 
da DPE/PI) 

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

  

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA 

5.1.  Os links de acesso ao banco de imagens, bem como o login e senha devem ser 
disponibilizados para a Diretoria Administrativa através do e-
mail: diretoriaadministrativa@defensoria.pi.def.br. 
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5.2.  Os links de acesso ao banco de imagens, bem como login e senha deverão ser 
disponibilizados para a CONTRATANTE, e consequentemente o acesso para o download 
das imagens e/ou vetores em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a assinatura do 
contrato, condicionado à entrega da nota de empenho. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 

6.1. O acesso ao sistema será recebido provisoriamente pelo fiscal deste contrato, para efeito 
de verificação da conformidade do serviço com as especificações. O recebimento definitivo 
do acesso ao sistema será feito após a verificação da qualidade e quantidade do objeto deste 
contrato e consequente aceitação, o que deverá ocorrer no mesmo dia do recebimento 
provisório. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA – EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

7.1 A Contratada fornecerá objeto deste contrato, compreendendo o fornecimento de acesso 
a banco de imagens livres de royalty (royalty free), a serem disponibilizadas por meio digital 
(internet), pelo período de 12 (doze) meses consecutivos contatados a partir da assinatura do 
contrato. 

7.2.    O objeto deste contrato compreende ainda o licenciamento de uso de imagens 
protegidas por direito autoral (fotos, ilustrações e pictogramas), para uso irrestrito em 
materiais impressos, audiovisuais e digitais da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.3.    O acesso ao banco de dados deverá ser disponibilizado em, no máximo, 48 (quarenta e 
oito) horas após a assinatura do contrato. 

7.4.    O acesso ao banco de dados deverá permitir o download de, no mínimo, 500 
(quinhentos) imagens ou vetores por mês, sendo este limite não cumulativo. 

7.5.    Para o acesso ao banco de dados, deverá ser concedida 01 (um a) permissão ou conta, 
que poderá ser acessada ao mesmo tempo por até 03 (três) computadores ou dispositivos 
móveis. 

7.6.    Com o banco de imagens, a Defensoria Pública do Estado do Piauí adquire o direito de 
uso da imagem em perpetuidade, para os fins destacados neste contrato, sem necessidade de 
pagamento de qualquer taxa adicional. 

7.7.    Fica estabelecido no que tange aos direitos de uso das imagens que, dentro do período 
de vigência do contrato, as imagens podem ser baixadas e incorporadas em qualquer obra da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Essas imagens ficarão em poder do Defensoria 
Pública do Estado do Piauí por tempo indeterminado, mesmo após o término do contrato. 

7.8.    O banco de imagens disponibilizado deve reunir as seguintes características:  

7.8.1.   O banco de imagens deve possuir acervo de, no mínimo, 10 milhões de imagens com 
temas e conteúdos diversos. Além disso, o acervo deve ser atualizado de forma constante e 
periódica (com adição de pelo menos 20 mil novas imagens por semana); 

7.8.2.   As imagens a serem fornecidas devem ter caráter publicitário e/ou jornalístico; 
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7.8.3.   O download no banco de imagens deve ser feito por meio da internet, a partir de 
homologação do usuário em site com login e senha. A contratada /licenciante deverá garantir 
a contínua disponibilidade do site em todos os dias de vigência do contrato, em especial das 
funcionalidades de pesquisa e de download de imagens; 

7.8.4.   O banco de imagens deve disponibilizar ferramenta de pesquisa online de conteúdo; 

7.8.5.   O site para acesso ao banco de imagens deverá ser compatível com os navegadores 
Edge, Google Chrome, Firefox e Safari; 

7.8.6.   A Defensoria Pública do Estado do Piauí deverá obter direito de uso da imagem 
imediatamente após o download do arquivo no site e por tempo ilimitado; 

7.8.7.   As imagens oferecidas devem primar pela qualidade de produção, observando os 
seguintes aspectos: (a) o uso de modelos profissionais como personagens; (b) a escolha de 
figurino específico adequado; (c) a iluminação adequada, a fim de se obter contraste, 
definição e legibilidade; e (d) a alta definição de imagem e foco; 

7.8.8.   Todas as imagens disponibilizadas devem possuir model release (autorização de uso 
de imagem dos personagens retratados); 

7.8.9.   As imagens baixadas poderão ser editadas, recortadas ou retocadas digitalmente, a 
fim de atender as necessidades de adaptação para as peças de comunicação desenvolvidas 
pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, salvos as classificadas como editoriais; 

7.8.10 As imagens livres de royalty baixadas pela Defensoria Pública do Estado do Piauí 
poderão ser utilizadas sem a necessidade de indicação de crédito da CONTRATADA ou de 
seus autores, incluindo em obras de uso editorial. 

7.9.    O banco de imagens disponibilizado deve apresentar temáticas variadas, 
contemplando necessariamente as seguintes categorias/assuntos: 

7.9.1.   Pessoas (representação de atividades, sentimentos e situações variadas, como 
formação familiar, reunião de grupos em diversas localidades, interações sociais); 

7.9.2.   Profissões (pessoas, objetos e situações em alusão às diversas atividades 
profissionais); 

7.9.3.   Política (elementos que remetam aos conceitos de política, de democracia, de Estado, 
de governo e do Legislativo); 

7.9.4.   Comidas e bebidas (itens de culinária e gastronomia); 

7.9.5.   Esportes e lazer (atividades esportivas, recreativas e de diversão); 

7.9.6.   Negócios, finanças e ambientes corporativos (locais de trabalho, reuniões, escritórios, 
ferramentas de trabalho; 

7.9.7.   Interiores de casas, prédios e edificações (variados ambientes internos de casas, 
apartamentos e construções); 

7.9.8.   Tecnologia e Ciência (objetos e equipamentos associados ao desenvolvimento 
Tecnológico e da ciência); 

7.9.9.   Indústria e Comércio (figuras que mostram equipamentos ou maquinários ou 
atividades relacionadas à indústria, comércio e prestação de serviço); 
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7.9.10. Transportes   (veículos como bicicleta, carro, ônibus, metrô, trem, avião, helicóptero, 
barco, entre outros); 

7.9.11. Artes e cultura (imagens alusivas a manifestações artísticas e culturais); 

7.9.12. Religião (conjuntos de sistemas culturais e de crenças, simbologia relacionada à 
espiritualidade, aos cultos e à fé); 

7.9.13. Cidades, lugares e prédios reconhecidos (áreas turísticas ou representativas de 
cidades, estados ou países); 

7.9.14. Parques, paisagens e natureza (áreas que ilustrem paisagens naturais e ao ar livre); 

7.9.15. Fauna e flora (imagens que represente animais e plantas); 

7.9.16. Imagens de época ou vintage (símbolos, objetos e situações que ilustram cenas de 
época); 

7.9.17. Brasil (imagens que retratem a cultura brasileira, de pessoas com características do 
povo brasileiro e localidades do país); 

7.9.18. Mundo (imagens que representem mapas ou localizações de outros continentes; 
bandeiras, ícones e objetos em referência a países estrangeiros); 

7.9.19. Conceitos (competição, perigo, comunicação, qualidade, segurança, sucesso, amor, 
amizade); 

7.9.20. Ilustrações, clip-art vetores, fundos, texturas e figuras abstratas (fotografias, 
diagramas, mapas, desenhos, pictogramas, sinais, símbolos, elementos decorativos e outros 
elementos gráficos). 

7.10.  As imagens deverão ter formato A3 (420 x 297 mm) ou superior e com resolução 
mínima de 300 dpi (dots per inch/pontos por polegada). O tamanho mínimo do arquivo 
deverá ser de 10 MB. 

7.11.  A contratada deverá disponibilizar serviço de assistência técnica durante todo o 
período de vigência do contrato. 

7.12.  O serviço de assistência técnica referido no item anterior poderá ser requisitado pelo 
órgão contratante por e-mail ou central de atendimento. Deverá ser gerado um protocolo de 
atendimento para essa chamada e a resposta da requisição deve ser encaminhada pela 
contratada em até 05 (cinco) dias corridos. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1.    Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à entrega do objeto deste 
contrato e às especificações técnicas do serviço, sem que tal atividade implique em qualquer 
responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da contratada; 

8.2.    Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento da entrega do objeto deste 
contrato, acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas 
quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

8.3.    Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto; 
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8.4.    Comunicar à 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 Contrato; 

8.5.    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; 

8.6.    No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua entrega, 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; 

8.7.    A fiscalização comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura 
verificadas na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

  

  

CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou 
decorrentes da natureza do ajuste: 

9.2. Manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação 
que ensejaram sua contratação; 

9.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver; 

9.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a 
execução deste contrato; 

9.5. Abster-se de quaisquer iniciativas que impliquem ônus para o CONTRATANTE, se não 
previstas neste instrumento ou expressamente autorizadas pela Defensoria Pública do Estado 
do Piauí; 

9.6. Cumprir todas as orientações do gestor para o fiel desempenho das atividades 
especificadas e sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas; 

9.7.    Observar as disposições e especificações contidas nesse contrato, devendo atendê-las 
em sua plenitude; 

9.8.    Responsabilizar-se pela manutenção do site de pesquisa do banco de imagens e do 
recurso de transferência dos arquivos; 

9.9.    Fornecer e manter, durante a vigência do contrato, assistência técnica com pronto 
atendimento em horário comercial via e-mail ou contato telefônico com vistas à solução de 
eventuais problemas, falhas e dúvidas na operacionalização do site. As respostas às 
requisições devem ser encaminhadas ao CONTRATANTE em no máximo 05 (cinco) dias 
corridos; 
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9.10.  Liberar, para a CONTRATANTE, o download das imagens em, no máximo, 48 
(quarenta e oito) horas após a assinatura do contrato; 

9.11.  Fornecer acesso à quantidade mínima de fotos mensais para download, conforme 
especificado neste contrato; 

9.12.  Solucionar dúvidas a respeito do contrato, bem como sobre aspectos técnicos 
relacionados ao uso de imagens e ao processo de download; 

9.13.  Apresentar, após o fornecimento, a fatura/nota fiscal, que somente será encaminhada 
para pagamento após o aceite definitivo dos itens pelo gestor do contrato; 

9.14.  Designar por escrito um funcionário para atender a Defensoria Pública do Estado do 
Piauí, com números de telefone e endereços de e-mail para contato; 

9.15.  Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste contrato, 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; 

9.16.  Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o 
presente contrato, salvo autorização específica da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

9.17.  A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem subrogar direitos e obrigações 
deste contrato a terceiros. 

9.18.  Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do contrato e às demais informações da contratante, a que a contratada tiver 
conhecimento; 

9.19.  Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa desta Defensoria pública os 
eventuais casos fortuitos e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto; 

9.20.  Executar fielmente o contrato e o termo de referência, em conformidade com as 
cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a 
não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante; 

9.21.  Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1.  Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou 
parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

10.1.1 Advertência; 

10.1.2. Multa; 

10.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
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sempre que a CONTRATADA ressarcir a Defensoria Pública do Estado do Piauí os 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nos itens 10.1.3 e 
desta Cláusula. 

10.2.  Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à administração 
pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei no 12.846/2013, sujeitarão os infratores 
às penalidades previstas na referida lei. 

10.3.  Em caso de atraso injustificado na execução do ajuste, sujeita à multa moratória de 
0,3% ao dia, limitada a 10%, calculada sobre o valor da parcela inadimplida. 

10.4.  Sem prejuízo de outras penalidades legais e administrativas cabíveis, em caso de 
indisponibilidade do Banco de Imagens por prazo superior a 04 (quatro) horas, a 
CONTRATADA poderá ser multada em 1% do valor global contrato; a partir da 24ª hora de 
indisponibilidade, a multa será de 4% do valor global contrato, acrescida de 1% a cada 24 
horas de permanência da falha, até o limite de 15%. Nessa hipótese, decorrido o lapso de 30 
(trinta) dias, o CONTRATANTE deverá se manifestar sobre o interesse na continuidade da 
execução do contrato. 

10.5.  Não havendo mais interesse da CONTRATANTE na execução do contrato, total ou 
parcialmente, em razão do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das condições 
avençadas, poderá ser aplicada multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da parcela inadimplida, nos termos do inciso II, do artigo 87, da Lei n° 8.666/93. 

10.6.  A não apresentação da documentação prevista no item 3.3, sujeitará a 
CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por cento) a 0,1% (um décimo por cento), 
ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, observando-se os 
critérios constantes do item 10.12. 

10.7.  Findo o prazo limite previstos no item 10.6, sem adimplemento da obrigação, aplicar-
se- á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor 
da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios constantes do item 10.10, 
podendo ainda a Defensoria Pública do Estado do Piauí, a seu critério impor outras sanções 
legais cabíveis. 

10.8.  Durante o período de 30 (trinta) dias previsto no item 10.6, a critério da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais 
sanções. 

10.9.  Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o contrato poderá ser rescindido 
unilateralmente nos termos do item 10.5, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa 
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí, em função da gravidade apurada. 

10.10. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

10.10.1.Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

10.10.2. A não reincidência da infração; 

10.10.3. A atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva 
ou comissiva: 

10.10.4. A execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e 
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10.10.5. A não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

10.11. A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério da 
autoridade competente. 

10.12. Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à 
gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade 
competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no 
item 10.10. 

10.13. A multa aplicada, após regular processo administrativo e garantido o direito de ampla 
defesa, será descontada dos pagamentos devidos à CONTRATADA ou recolhida por meio 
de GRU - Guia de Recolhimento da União. 

10.14. Não ocorrendo quitação da multa, na forma do item anterior, será o valor 
remanescente cobrado judicialmente. 

10.15. Pela mora na execução, a inexecução total ou parcial do objeto definido neste 
Contrato, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora 
penalidades previstas na legislação pertinente; 

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

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1.  O Contrato terá vigência de 12 (doze) 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 nº 8.666/93. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE 

12.1. Os preços pactuados poderão ser revistos e/ou reajustados mediante 
requerimento formal da contratada ou mediante solicitação formal da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí; 

12.2. O Reajuste dos preços pactuados somente ocorrerá quando transcorrido o prazo de 12 
(doze) meses contados da data da assinatura do contrato e deverá observar os índices: Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI), devendo adotar à época o que for mais benéfico à 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1. A inexecução total ou parcial do Instrumento Contratual, ensejará a sua rescisão, em 
conformidade com os Artigos 77, 78 - incisos I a V, VII a XVIII e 79, sujeitando-se as 
consequências previstas neste contrato e termo de referência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

14.1. 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. 

14.2.  A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do 
objeto, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato na forma do parágrafo 1º 
do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições consensuais. 

14.3. 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. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA FISCALIZAÇÃO:  

15.1. O Defensor Público Geral designará um servidor que será responsável pela supervisão 
e acompanhamento da execução do contrato. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

16.1. 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 SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

17.1. 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. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos serão submetidos ao parecer da Assessoria Jurídica da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei nº 
8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. 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. 
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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, 23 de dezembro de 2021. 

  
 
 

........................................................................................ 
ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
CONTRATANTE 

  
  
 
 
 

........................................................................ 
MARCIA CAETANO DA SILVA 

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 
CONTRATADA 

 

MARCIA CAETANO 

DA 

SILVA:6982955117

2

Assinado de forma digital 

por MARCIA CAETANO 

DA SILVA:69829551172 

Dados: 2021.12.23 

10:32:28 -03'00'
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2021/DPE/PI

Nº do processo SEI: º 00303.003225/2021-46
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 018/2021, Artigo
24, Inciso II, da Lei 8.666/1993.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37
Contratada: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ da Contratada: 04.198.254/0001-17
Resumo do objeto do contrato: Contratação de serviço de banco de
imagens, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do
Estado do Piauí.
Prazo de vigência: O contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses,
com início na data de sua assinatura.
Data de assinatura do Contrato: 23 (vinte e três) de dezembro de
2021.
Valor global: R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).
Dotação orçamentária: Fonte de Recurso 100, Natureza 339039 (Serviços
Terceiros Pessoa Jurídica) e Programa de Trabalho
35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI).
Signatários do contrato:
Pela contratante: ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Pela contratada: MARCIA CAETANO DA SILVA

Teresina/PI, 23 de dezembro de 2021.

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

Of.  135

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES- SECID/PI

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 043/2021

PROCESSO Nº A.A.310.1.000041/21-92

A Secretaria de Estado das Cidades– SECID/PI comunica a Decisão
proferida em julgamento à fase de Habilitação da Tomada de Preço
Nº 043/2021, que objetiva a Contratação de empresa de engenharia
para a execução de obras e serviços de adequação de estrada vicinal
com extensão de 40,88 km, no município de Hugo Napoleão-PI, que
declarou habilitadas as empresas Seac Construções e Projetos Ltda
EPP, Construir Empreendimentos Eireli e AA dos Santos Neto e
Inabilitadas a empresa Construtorres Serviços Gerais Ltda, pelo não
atendimento ao item 8.3.4 do Edital. Fica facultada a interposição de
recurso em face do julgamento proferido, pelo prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da presente publicação. INFORMAÇÕES: Sala
da Comissão Permanente de Licitação da SECID/PI, Av. Joaquim
Ribeiro, 835, Centro/Sul, CEP: 64.001-480, nesta Capital. Tel.: (86)
3216-3692. Fax: (86) 3216-4474. E-mail cpl@cidades.pi.gov.br.

Teresina (PI), 22 de dezembro de 2021.

      José Guimarães Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Of.  1187
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PORTARIA GDPG N° 653/2021 

 

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 TATIARA DE FRANÇA NOGUEIRA E SILVA, portadora 

do CPF nº 912.457.613-15 e matrícula nº 0333311-6 e a servidora ÂNGELA MARIA FERRY DE 

OLIVEIRA, portadora do CPF nº 343.093.573-34 e matrícula nº 269127-2, para acompanhar e 

fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a execução do execução do Contrato n° 

046/2021/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a 

Empresa MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 04.198.254/0001-17, que 

tem por objeto a contratação de serviço de banco de imagens, livres de royalty (royalty free), a serem 

disponibilizadas por meio digital (internet), pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas 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, 23 de dezembro de 

2021. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado Piauí 

 

 

Assinado digitalmente por ERISVALDO 
MARQUES DOS REIS:67803547320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, 
OU=08839135000157, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=ARATIPI, OU=RFB e-CPF A3, 
CN=ERISVALDO MARQUES DOS REIS:
67803547320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2021-12-23 13:15:04
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ERISVALDO 
MARQUES DOS 

REIS:67803547320
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PORTARIA GDPG N° 653/2021

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 TATIARA DE FRANÇA
NOGUEIRA E SILVA, portadora do CPF nº 912.457.613-15 e matrícula
nº 0333311-6 e a servidora ÂNGELA MARIA FERRY DE OLIVEIRA,
portadora do CPF nº 343.093.573-34 e matrícula nº 269127-2, para
acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a
execução do execução do Contrato n° 046/2021/DPE/PI, celebrado
entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a Empresa
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ:
04.198.254/0001-17, que tem por objeto a contratação de serviço de
banco de imagens, livres de royalty (royalty free), a serem
disponibilizadas por meio digital (internet), pelo período de 12 (doze)
meses consecutivos, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas 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, 23
de dezembro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado Piauí

Of. 302

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA GAB.DIGER/ 182 /2021

O Diretor Geral do Instituto de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado do Piauí - EMATER, no uso das atribuições que lhe
confere o Regulamento Geral da Autarquia,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear a servidora Maria Dulcinea Castro Machado
Frate, Extensionista Rural II de Nível Médio, matrícula nº 002197-X,
da Função Gratificada de Recepcionista de Diretoria, símbolo DAI 6.

Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor a partir desta data.

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

Teresina, 20 de dezembro de 2021

Leonardo Nogueira Pereira
DIRETOR GERAL

PORTARIA GAB.DIGER/ 183 /2021

O Diretor Geral do Instituto de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado do Piauí - EMATER, no uso das atribuições que lhe
confere o Regulamento Geral da Autarquia,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear a servidora Andiara Evangelista Costa,
Agente Técnico de Serviços, matrícula nº 022818-4, da Função
Gratificada de Recepcionista da DIGER, símbolo DAI 6.

Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor a partir desta data.

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

Teresina, 21 de dezembro de 2021

Leonardo Nogueira Pereira
DIRETOR GERAL

Of. 479

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
DO ESTADO DO PIAUÍ - EMATER

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
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