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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONTRATO N° 047/2021/DPE/PI 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2021/DPE/PI, ART.24, IV, DA LEI 8.666/1993. 

PROCESSO SEI N° 00303.003389/2021-73 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE CABOS E TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
PIAUÍ E A EMPRESA SWAN ELETRICIDADE 
LTDA, NOS TERMOS DA LEI N°. 8.666/93, 
ART. 24, INCISO IV, DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. 

CONTA BANCÁRIA: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 4249-8 
CONTA CORRENTE: 105353-1 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n° 
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 n° 1.318.165 SSP-PI, CPF n°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 SWAN 
ELETRICIDADE LTDA, portadora do CNPJ 01.763.907/0001-75, com sede na Rua Jonatas 
Batista, n° 2680, Bairro Porenquanto, CEP 64.003-077, Teresina-PI, contato: (086) 2231-
130, neste ato representada por MARIA DO CARMO CAMPELO GOMES CRUZ, 
brasileira, inscrita no RG: 224.108 SSP/PI, CPF: 130.460.203-68, doravante denominada 
CONTRATADA, em vista o constante e deçidido no processo SEI n° 00303.003389/2021-
73, 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 seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
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1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de cabos e 
terminais de compressão, em virtude de furto realizado no Prédio da Defensoria Pública 
do Estado do Piauí situado na Avenida João XXIII, Teresina-PI, nas condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTITATIVO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Cabo 	autofiex 
95,0mm 1KV PRETO 
SIL 

200 metros R$ 97,00 R$ 19.400,00 

2 Terminal compressão 

95mm CURTO 

08 unidades R$ 12,44 R$ 99,52 

Valor Total do Contrato: RS 19.499,52 (Dezenove mi, quatrocentos e noventa e nove 
reais e cinquenta e dois centavos). 

CLÁUSULA SEGUNDA— DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

2.1. Os materiais elencados deverão ser entregues no Núcleo Central da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, localizado na Rua Nogueira Tapety, 138, bairro Noivos em Teresina — Piauí, 
aos cuidados da Coordenação de Tecnologia e Informação. 
2.2. A CONTRATADA arcará com todos os custos de entrega dos materiais, se 
responsabilizando por falhas e danos resultantes do transporte. 
2.3. Os materiais deverão ser entregues em até no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados 
do envio da nota de empenho ao fornecedor. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

3.1. O material será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do objeto com a especificação. O recebimento definitivo de cada solicitação 
será feito após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, 
o que deverá ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias do recebimento provisório. 
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3.2 Na hipótese de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o Fiscal do contrato do 
CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará a autoridade superior, 
para procedimentos inerentes a aplicação de penalidades. 

3.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade pela garantia do 

material. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. O presente contrato possui valor total de RS 19.499,52 (Dezenove mil, quatrocentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos); as despesas decorrentes desta licitação 
correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. 

4.2. O pagamento será efetuado à contratada, 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. 
4.3. A empresa habilitar-se-à ao pagamento mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

4.3.1. Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente 

atestada pelo gestor do Contrato; 

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

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

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

Superior do Trabalho; 

4.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio 

ou sede da licitante. 

4.4. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das 
mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa 

consulta ser impresso e juntando aos autos do processo próprio. 
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4.5. 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. 
4.6. Já deverão estar incluídas no preço global todas as despesas, tributos e demais encargos 

indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações. 
4.7. 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. 
4.8. A CONTRATANTE pagará a fatura somente à CONTRATADA, vedada sua 

negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

CLÁUSULA QUINTA— FONTE DE RECURSOS 

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

Natureza 339030 (Material de Consumo); 

Fonte 100; 

Programa de Trabalho 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão da 

DPE-PI). 

5.2. A despesa está adequada à Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano 

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da sua assinatura, 

com fundamento no art. 24, inciso IV. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Cumprir todas as suas obrigações em conformidade com as disposições deste Contrato 

e Termo de Referência 
7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

contratado. 
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7.3. 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. 
7.4. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto do presente contrato. 
7.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 
especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo, se houver. 
7.6. 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. 
7.7. Aplicar as sanções administrativas quando forem necessárias. 
7.8. Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
7.9. Fiscalizar, acompanhar e gerir o Contrato/instrumento hábil, nos termos do inciso 111 
do art. 58 c/c o art. 67 da Lei n° 8.666/93, através do Fiscal do contrato, que exercerá ampla 
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da CONTRATADA 
constantes deste Termo de Contrato, do Termo de Referência. Tal fiscalização, em hipótese 
alguma, atenua ou exime de responsabilidade da CONTRATADA; 
7.10. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade no material, podendo 
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 
condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato. 
7.11. Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob o aspecto qualitativo, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas. 
7.12. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao contrato, sem que tal 
atividade implique em qualquer responsabilidade da fiscalização sobre a ação da 

contratada. 
7.13. No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua finalização, caberá à 
contratante, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento 
das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada. 
7.14. A fiscalização comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura 
verificadas na especificação do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 
7.15. Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante a 

execução do contrato. 
7.16. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, através da Fiscalização da 
CONTRATANTE, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail: coldoe(d.defensoriatai.def.br. 

5 



 

 Y'rerffig 
DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO PIAUÍ 

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

especificações. 
7.18. Verificar, no momento do pagamento da entrega do objeto, pela CONTRATADA, de 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas; 
7.19. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA; 
7.20. Solicitar a substituição do objeto que esteja em desacordo com as especificações. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações e prazo 
constantes no Termo de Referência e Contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal. 
8.2. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
8.3. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 
8.4. A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da entrega do objeto, os seguintes documentos: 
1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Divida Ativa da União; 2) certidões 
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou 
sede do contratado; 3) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas — CNDT. 
8.5. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 

seus prepostos; 
8.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em assumidas pela 
CONTRATADA. 8.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
8.9. Responsabilizar-se pela regular quitação de taxas de licenças, dependentes de 
quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais. 
8.10. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas e 
referentes ao pleno fornecimento dos bens e cumprimento integral das obrigações 
decorrentes da execução do objeto da contratação; 
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8.11. 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; 
8.12. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 
8.13. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante; 
8.14. 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; 
8.15. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos 
e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto; 
8.16. Entregar, dentro de 05 (cinco) dias úteis, os materiais rejeitados pela fiscalização 
exercida pelo fiscal do contrato, que não estejam conforme as especificações exigidas por 

este Contrato. 

CLÁUSULA NONA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993, a 
contratada poderá ser apenada com as seguintes penalidades: 
9.2. 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). 
9.3. 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: 
9.3.1. Advertência; 
9.3.2. 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; 
9.3.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
9.3.4. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
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decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o 
respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da DPE/Pl. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformidade dos materiais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que 
serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente 
designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666 de 1993. 
10.2. O Defensor Público Geral designará representante, denominado fiscal de contrato, 
para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato. 
10.3. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 
10.3.1. Emitir a ordem de fornecimento do objeto contratual; 
10.3.2. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 
10.3.3. Encaminhar as notas fiscais ao Gestor do Contrato, dando-lhe os subsídios 
necessários para o atesto da nota fiscal; 
110.3.4. Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas à contratada; 
10.3.5. Acompanhar e atestar o recebimento do objeto deste contrato, indicando as 
ocorrências de indisponibilidade do fornecimento; 
10.3.6. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos do § § 1 e § 2° do art.67 da Lei n° 8.666/1993; 
10.3.7. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e 
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão 

contratual; 
10.3.8. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da 

execução do contrato. 
10.4. A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a qualidade do material, 
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas. 
10.5. 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. 
10.6. A fiscalização será exercida pela Contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 
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e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual 

prestado, se em desacordo com os termos do contrato. 

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

contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
CONTRATUAL 

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

11.2. Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial: 

11.2.1.0 não cumprimento de cláusulas contratuais; 

11.2.2. 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. 

11.2.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a DPE/PI a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

11.3.4. Atrasos injustificados nos prazos de execução do serviço; 

11.3.5. Paralisação na realização dos serviços sem a devida justificativa; 

11.2.6. 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; 

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

11.2.8. A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

11.2.9. A dissolução da sociedade; 
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11.2.10. A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa que, a juizo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição 

contratada; 

11.2.11. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

11.2.12. 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; 

11.2.13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva do fornecimento; 

11.2.14. O conhecimento posterior de qualquer ãto 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. 

11.3. Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a 

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

11.3.1 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § lo 

do art. 65 desta Lei; 

11.3.2 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. 

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coorderiadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail: enldneaZdefensoria.ni.def.br. 
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11.4. Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da 

contratada relativas à entrega do objeto. 
11.5. A contratante, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. 
no 78, da lei federal n° 8.666/93, pagará ao contratado conforme dispõe o § 2°, do art. 79, da 

referida lei. 

11.6. Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da 

importância a ser paga ao contratado 
11.7. 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. 
11.8. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o 

último dia do mês. 
Parágrafo único - No caso de rescisão do presente contrato, ao contratado receberá somente 
o valor correspondente aos serviços efetivamente executado, deduzidos o valor de multa 

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

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

12.1. 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 TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. A contratante, até o 50  (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 QUARTA- DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei n° 

8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente. 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail.  coldoe(Mdefensmia.M.def. br. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. 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. 

E, por estarem de acordo, firmam o presente contrato para que surtam os efeitos reais e 

jurídicos nele previstos. 

Teresina/PI, 27 de dezembro de 2021. 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAU' 

CONTRATANTE 

 

a JdO (0~ eani o‘krim si 
MARIA DO CARMO CAMPELO GOMES CRUZ 

SWAN ELETRICIDADE LTDA 
CONTRATADA 

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127. 

CEP: 64.046-020, Teresina-P1, E-mail • colelpetRdefensoria.M.detbr. 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÍBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2021/DPE/PI

Nº do processo SEI: º 00303.003389/2021-73
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 020/2021, Artigo
24, Inciso IV, 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: SWAN ELETRICIDADE LTDA
CNPJ da Contratada: 01.763.907/0001-75
Resumo do objeto do contrato: Contratação de empresa para
aquisição de cabos e terminais de compressão, em virtude de furto
realizado no Prédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí situado
na Avenida João XXIII, Teresina-PI.
Prazo de vigência: O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir da data da sua assinatura, com fundamento no art. 24,
inciso IV.
Data de assinatura do Contrato: 27 (vinte e sete) de dezembro de
2021.
Valor global: R$ 19.499,52 (Dezenove mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e cinquenta e dois centavos).
Dotação orçamentária: Fonte de Recurso 100, Natureza 339030 (Material
de Consumo) 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: MARIA DO CARMO CAMPELO GOMES CRUZ

 Teresina/PI, 27 de dezembro de 2021.

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

OF.  138

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação 020/2021
Processo SEI n° 00303.003389/2021-73/DPE/PI

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de cabos e terminais
de compressão, em virtude de furto realizado no Prédio da Defensoria
do Estado do Piauí situado na Avenida João XXIII, Teresina-PI.

Da Contratada: SWAN ELETRICIDADE LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.763.907/0001-75.

Do Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, a partir da data da sua assinatura, com fundamento no
art. 24, inciso IV.

Do Valor Total: R$ 19.499,52 (Dezenove mil, quatrocentos e noventa
e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Do Fundamento Legal: Artigo 24, IV, Lei 8.666/93.

Considerando o que consta no Parecer Jurídico nº 209/2021
(Doc SEI 3156144), ratifico a Dispensa de Licitação em consonância
com o termo de justificativa nº 025/2021 (Doc SEI 3155422)
apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, com arrimo no
artigo 26, Caput, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

 Nestes termos,

Teresina/PI, 27 de Dezembro de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral

OF.  136

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO PIAUÍ - SECULT

 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2021 
 

Nº do processo SEI 00022.000486/2020-80 

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
Fundamento Legal Lei 8.666/1993 

Contratante SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO PIAUÍ  SECULT 
CNPJ do Contratante   05.782.352/0001-60 
Codificação da UG no SIAFE   510101 

Contratado M. P ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/CPF do Contratado   10.377.203/0001-55 
Resumo do Objeto  do Contrato Contratação de empresa especializada para Construção do Museu 

do Índio no Município de Lagoa do São Francisco. 

Prazo de Vigência   06 (seis) meses, a partir da data de assinatura.  

Prazo de Execução 120 (cento e vinte) dias, após a ordem de serviço 

Valor Global do Contrato  R$ 596.535,26 (quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e 
cinco reais e vinte e seis centavos). 
 

Data da Assinatura do Contrato   15/12/2021 

Fonte de Recurso   0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
Natureza da Despesa   4 4 9 0 5 1 

Nº Nota de Reserva no SIAFE   2021NR00087 
Signatários do Contrato Pela Contratante:   FÁBIO NÚÑEZ NOVO 

Pela Contratada:   DANIEL LEMOS OLIVEIRA DE GALIZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OF.  069

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE

EXTRATO DO CONTRATO N° 046/2021

 NÚMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: AA.152.1.000681/21-10
NÚMERO PROCESSO SEI: 00152.000242/2021-01
NÚMERO DO CONTRATO NO SIAFE: 21006091
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE N° 022/21-SDE
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
CONTRATANTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE
CNPJ DO CONTRATANTE: 06.688.303/0001-25
CONTRATADO: CONSTRUTORA JF EIRELI
CNPJ DO CONTRATADO: 32.146.994/0001-45
RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA             PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS
DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UNIÃO - PI.
PRAZO DE VIGÊNCIA:360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90(NOVENTA) DIAS
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 DE DEZEMBRO DE 2021
VALOR CONTRATADO: R$ 320.055,92 (TREZENTOS E VINTE MIL,
CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
NOTA DE RESERVA: 2021NR00199
N° DA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA:
2021RO06394
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PI: 1994
NATUREZA DA DESPESA: 449051
FONTE DE RECURSO: 100
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:  PELA CONTRATANTE: IGOR
LEONAM PINHEIRO NÉRI
PELA CONTRATADA: JORGEANA FERREIRA LIMA

OF.  1237
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PORTARIA GDPG N° 654/2021 

 

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 GABRIEL MAIA RODRIGUES, portador da matrícula nº 

343270-0 e do CPF nº 003.590.743-67 e o servidor GEORGE VITOR DE CARVALHO SANTANA, 

portador da matrícula nº 353998-9 e CPF nº 045.995.163-76, para acompanhar e fiscalizar, como titular e 

suplente, respectivamente, a execução do execução do Contrato n° 047/2021/DPE/PI, celebrado entre a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a Empresa SWAN ELETRICIDADE 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.763.907/0001-75, que tem por objeto a contratação de empresa para 

aquisição de cabos e terminais de compressão, em virtude de furto realizado no Prédio da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí situado na Avenida João XXIII, Teresina-PI, nas 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, 27 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° 654/2021

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 GABRIEL MAIA RODRIGUES,
portador da matrícula nº 343270-0 e do CPF nº 003.590.743-67 e o
servidor GEORGE VITOR DE CARVALHO SANTANA,
portador da matrícula nº 353998-9 e CPF nº 045.995.163-76, para
acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a
execução do execução do Contrato n° 047/2021/DPE/PI, celebrado
entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a Empresa
SWAN ELETRICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.763.907/0001-
75, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de
cabos e terminais de compressão, em virtude de furto realizado no
Prédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí situado na Avenida
João XXIII, Teresina-PI, nas 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, 27 de dezembro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado Piauí

OF. 303

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à
autoridade competente e propor a sua homologação.

Parágrafo único. O(a) pregoeiro(a) poderá solicitar
manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do
órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 4º A Equipe de Apoio deve auxiliar o(a) pregoeiro(a)
nas etapas do processo licitatório, conforme as atribuições definidas
no art. 18 da Lei Estadual nº 7.482, de 18 de janeiro de 2021.

Art. 5º A autorização para abertura de processo licitatório e
homologação da licitação caberá ao Secretário(a) de Administração
e Previdência do Estado do Piauí – SEADPREV/PI.

Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Teresina/Piauí

Documento datado e assinado eletronicamente.

ARIANE SÍDIA BENIGNO SILVA FELIPE
Secretário(a) de Estado de Administração e Previdência do Piauí –

SEADPREV/PI
OF. 032

SUPERINTENDENCIA DE REPRESENTAÇÃO DO PIAUÍ EM
BRASÍLIA - SURPI

Portaria N° 004/2021, de 27 de dezembro de 2021

Ementa: Indica servidores lotados na
SURPI para a inserção de dados do órgão
na plataforma do e- Social.

O SUPERINTENDENTE DE REPRESENTAÇÃO DO PIAUÍ
EM BRASÍLIA, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 8.373/2014, instituiu-
se o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas - e-Social, que tem por objetivo
desenvolver um sistema de coleta de informações trabalhistas,
previdenciárias e tributárias, armazenando-as em um Ambiente
Nacional Virtual, a fim de possibilitar aos órgãos participantes do
projeto, na medida da pertinência temática de cada um, a utilização
de tais informações para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e
para a apuração de tributos e da contribuição para o FGTS.

CONSIDERANDO o Ofício Conjunto Nº 1/2021, que solicita
a indicação de servidores que terão como atribuições a inserção de
dados do órgão na plataforma do e-Social.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo SEI
Nº 00313.001725/2021-24.

R E S O L V E:

Art. 1º Indicar os servidores, abaixo relacionados, que terão
acesso a plataforma do e-Social, no âmbito da Superintendência de
Representação do Piauí em Brasília:

I - GONÇALINA COSTA MENDES, matrícula 026518-7, CPF
097.426.113-00;

 II - MARTHA SOLANGE PAIVA DE A. ALMEIDA, matrícula
008752-1, CPF 305.147.893- 87;

III - SELMA CRISTINA DA SILVA SOUSA – matrícula
354513-0, CPF 885.873.551-04;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brasília, 27 de dezembro de 2021.

JOSÉ DE ANDRADE MAIA FILHO
Superintendente de Representação do Piauí em Brasília

OF. 069
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