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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N"> 090/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01778/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2018, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÃFICA
ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E

REPRODUÇÃO DE PROVAS, QUE ENTRE SI,
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO PIAUÍ POR MEIO DO FUNDO DE

MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

PIAUÍ, E A EMPRESA CENTER GRAFICA E
EDITORA LTDA NOS TERMOS DA LEI

8.666/93, ART. 24, II.

CONTA BANCÁRIA:

BANCO DO BRASIL:

AGÊNCIA N”: 1637-3

C/CORRENTE N^: 16490-9

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E

APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. inscrito

no CNPJ 24.226.295/0001-87, com sede na Rua Nogueira Tapety. 138, Bairro dos Noivos,
Teresina-Pl. através de sua Defensora Pública Geral DRA, FRANCISCA HILDETH LEAL

EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG n" 1101413 SSP-Pl, CPF n°

470.488.323-04. com endereço profissional na Rua Nogueira Tapety. 138, Bairro dos Noivos.
Teresina-Pl. denominada CONTRATANTE e do ouü'o lado à empresa CENTER

GRAFICA E EDITORA LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
04.980.871/0001-70. estabelecida na cidade de Teresina, Avenida Valter Alencar. 1700,

Bairro: Macaúba, telefone (86) 3229-5141. email:centergrafica_pi@yahoo.com.br, CEP

64019-290. doravante denominada apenas CONTRATADA, representada neste ato por
JOSE ITAMAR FERREIRA FILHO, CPF n‘^ 948.318.663-34, RG n° 2.136.166 SSP-Pl,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente

Contrato de objeto contratação dc empresa gráfica especializada cm impressão e
reprodução de provas dc teste seletivo para estágio remunerado, considerando o

resultado do processo administrativo 01778/2QI8/DPE/PL de acordo com as Leis N^

8.666, de 21 dc junho de 1993, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e

condições que se seguem:

41.263.856/0001 -37 por meio do

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.
CEP: 64.046-020, Tercsina-Pl, E-maü cpldpe^r/:defensoria.oi.def.br.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

O presente contrato tem por objeto contratação de empresa gráfica especializada em

impressão e reprodução de provas de teste seletivo para estágio remunerado, conforme

especificações e de acordo com a planilha de preço, que passa a integrar este instrumento,

independente da transcrição.

N' DESCRIÇÃO QUANTIDAD VLR.

UNIX.E

- formato aberto 420x297 mm e fechado210x297mm R$ 2,80

(dois reais e

oitenta

centavos)

01 1  A 1.000

unidades de
- formato fechado A4 20 páginas (05 lâminas

formato A3 aberto)
prova

-  1x1 cores papel alta alvura 90grs dobrado e

grampeado

- impressão frente e verso, grampeado no lombo tipo

canoa

R$ 2,50

(dois reais e

cinquenta

centavos)

- formato aberto 420x297 mm e fechado210x297mm 1.001 A 2.000

unidades de

02

“  formato fechado A4 20 páginas (05 lâminas

formato A3 aberto)
prova

-  1x1 cores papel alta alvura 90grs dobrado e

grampeado

- impressão frente e verso, grampeado no lombo tipo

canoa

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante deste Contrato, Tndependentemente de transcrição e juntada, a

proposta de preço e seus anexos ao Processo Administrativo, e a respectiva Ordem de
Fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O serviço objeto deste contrato será prestado pela CONTRATADA, sob o regime de

execução indireta conforme indicado em Ordem de Fomecimento/Nota  de Empenho expedida

pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor

adjudicado constante da Proposta.

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe(?<;defensoria.pi.def.br.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

A CONTRATADA receberá pelo serviço de impressão de 2.000 unidades de prova a

importância de RS 5.000,00 (cinco mil reais) que será paga no prazo de lei, de acordo com a

execução do objeto.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá apresentar prova

de regularidade com as Fazendas Federal. Estadual  e Municipal. Seguridade Social e FGTS.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - Veriticado algum dos casos previstos na alínea d. II. do art. 65 da

Lei Federal n° 8.666/93. será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio
econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da Fonte de

Recurso 118 (Fundo de Modernização e Aparelhamento) e elemento de despesa 339039.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá prestar o serviço do objeto do presente CONTRATO,

rigorosamente de acordo com os termos pactuados, os quais deverão ser realizados a

requisição da DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem nenhuma despesa adicional além do

valor adjudicado constante da Proposta.
A execução deverá ser efetivada a contar da solicitação à CONTRATADA, da requisição,

que só poderá ser emitida após a emissão da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho.

- A CONTRATANTE emitirá ORDEM DE FORNECIMENTO, na qual serão

explicitados as quantidades, marcas, valores unitários e totais, endereços e condições de

entrega em consonância com a proposta vencedora e  o disposto no Processo Administrativo.

§ 2” - Configurando-se atraso na entrega/execução do objeto, excluídas as razões de torça
maior, com relação aos prazos fixados em pedido ou CONTRATO, será aplicada multa de 2%

(dois por cento), ao dia. sobre o valor do contrato não ultrapassando a 20% (vinte por cento).

§ 3" - Após a requisição e não houver a entrega do objeto, além de rescindir o contrato, a

DPE/PI aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na
alínea do subitem do instrumento convocatório.

§  1

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência até o daí 31 (trinta e um) de dezembro de 2018. podendo ser

prorrogado por igual ou inferior período, em caráter essencial devidamente justifícado por
escrito, mediante autorização do Ordenador da Despesa, de acordo com as partes e nos termos

do art. 57. caput e §§ Re 2° da Lei N° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

A Defensoria Pública do Estado do Piauí se reserva no direito de aumentar ou reduzir a

aquisição do objeto do contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

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

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.
CEP: 64.046-020, Teresina-Pl, E-mail cpldpe(t/;defensoi'ia-pi.def.br.



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

previstos no parágrafo 1°. do art. 65, da Lei rf 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à

licitante, direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Compete à CONTRATANTE:

1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

2 - efetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a entrega e prestação do

serviço;

3 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços e alimentos objeto do presente

contrato.

4 - solicitar o objeto deste contrato conforme quantitativos estabelecidos.

Compete à CONTRATADA:

1 - executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que o fornecimento seja efetuado nos

tennos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessárias ao

cumprimento do pactuado;

prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE;

3 - cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras e fiscais decorrentes da

execução do presente contrato e quaisquer outras relativas ao objeto.

4 - manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação

obtidas no processo administrativo;
5 - Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia anuência' da

CONTRATANTE;

6 — Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação;

7 - acatar e atender as reclamações quanto ás especificações, validade e quantidade das

passagens, o que não atenda às especificações do Contrato e cumprimento dos prazos,

previamente estabelecidos;

8 - manter o sigilo do conteúdos das provas a serem confeccionadas, sob pena de responder

civil e criminalmente pelo vazamento do conteúdo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) Constituem motivos para rescisão do contrato:

a. 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

a.2. Atrasos injustificados nos prazos de entrega das passagens;

a.3. Paralisação na entrega das passagens sem a devida justificativa;

a.4. A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo de

recuperação judicial ou extrajudicial;
a.5. A dissolução da sociedade;

b) A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o último dia

do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;

c) A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do
art. 78, da Lei Federal N” 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme dispõe o § 2°, do

art. 79, da referida Lei;

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

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpeCt^idefensQria.ni.def.br.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

d) Havendo multa contratual ainda não liquidada,  o montante do valor será deduzido da

importância a ser paga à firma CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA

receberá somente o valor correspondente ao objeto efetivamente entregue, deduzido o valor

de multa contratual prevista na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa de

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

cento),

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá a

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

penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93;
b.l. Advertência;

b.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;

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento de

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da DPE/PI;

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÂO

Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seus Anexos,

apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo 01778/2018, a Lei N°

8.666/93, suas alterações posteriores c demais legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A CON^FRATANTE, até o 5®(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato,

providenciará a sua publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), visando garantir, a
eficácia do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone; (86) 3233-7407/99476-5262.

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail CDldpe(<rdefensoria.pi.def.br.
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí, como competente para dirimir as
questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, fi rmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que
surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Teresina-Pl, 05 de outubro de 2018.

DRA. FRANCISCA HILDETHI.EAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSOl^ PÚBLICA-GERAL
CONTRATANTE

'Wii 'euujy {ICA E E^CEOTER G

j JOSEITAMAR FERREIRA FILHO
^  CONTRATADA

TORA LT

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe(?i;defensoria.pi.def.br.
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Diário Oficial

32 TeresinalPI), Terça-feira, 09 de outubro de 2018  ● N" 190
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AÇÃOORÇAMEN TÁRIA: 110.116/Função: 27/Subl'uiição: 813 /
Programa: 0013/ Projeto Atividade: 1484
NATIJRRZADADI-SPESA: 339039
FONTE DE RECURSOS: (X)

SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: Simone Pereira de Farias Araújo.
pelaCDSOLeCallineB. da Silva pela Organiza Promoções e Eventos.

SI MONE PEREIRA DE FARIAS ARAÚJO
Coordenadora da CDSOL
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EXTRATO PARAPDBLICAÇÃO
Ato Administrativo

Di: Ittni ii ■ aoH’ii

CONTRATO N°90/2Q18/DPE/PI
Processo Administrativo n" 01778/20I8/DPE/PI
Dispensa de Licitação n" 27/2018, art. 24, II, da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE; DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
por meio do FUNDO OE APAREU IAMENTO E MODERNIZAÇÃO
DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CNPJ:24.226.295/0001-87
CONTRATADA: CENTERGRAFICAE EDITORA LTDA.
CNPJ:ü4.980.871/0001-70
Objeto: Contratação de empresa gráílca especializada cm impressão
e reprodução de provas de leste seletivo para estágio remunerado.
Valor estimado do contrato: R$ 5.000.00 (cinco mil reais).
Fonte Recursos: fonte (118) c elemento de despe,sa (339039)
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993.
Data de Assinatura: 05 de outubro de 2018.
Vigência: O prazo de vigência será da data de sua assinatura até dia
31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
CENTER GRAHCA E EDITORA LTDA
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Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Dcfensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço; Rua Nogueira
Tapety. 138. B. Noivos Teresina - PI ou pelo tel. (8o) 99476-52W.

Of. 185

AVISO DE LICITAÇÃO
Republicação do Pregão Eletrônico SRP N" 014/2018

r?uliHHHnHHUlHHililtl Tmngn On QIE i'tH»!Wi'iIHUittÜtil
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OBJETO: Constitui o objeto desta licitação o Registro de Preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa
no fo rnecimento dc tonners originms ou compatíveis, que deverão
atender as necessidades da Dcfensoria Pública do Estado do Piauí
TIPO: Menor Preço
VALOR TOTAL: O valor total máximo admitido para a presente
contratação é de R$ 186.046,20 (cento c oitenta e seis mil e quarenta
e seis reais e vinte centavos).
ENDEREÇO: wwxy.licitacoes-e.com.br
EDITAL DISPONÍVEL; a partir de 09 de outubro de 2018.
Início do Acolhimento das Propostas: 09 de outubro de 2018, às 14:00
(horário de Brasília);
Abertura das Propostas: 23 de outubro dc 2018. às 09:00 (horíirio dc
Brasília);
Data e Horário da Disputa: 23 dc outubro dc 2018. às 11:00 (horário
de Brasília);
FUNDAMENTO LEGAL: Lein° 10.520/2002, esubsidiariamenlc a
Lein". 8.666/93.
CONTATO: (86) 3233-7407 e (86) 99476-5262. bem como pelos e-
mails: cpldpe@hotmail.com e cpldpe@defensoria.pi.def.br.
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Of. 727
GOVCKNO DO eSTADO DO PlAl.i
COORDKNADORIADE DESENVOLVIMCNTO.SÍ)ClAL ELAZKR-C DSOL

EXTRATO DO CONTRATO N"06B/2018

NÚMERO IX) PROCESSO DE UCfl AÇÃO: 09A/20I8
MODALIDADE DE LICri AÇÃO: Incxitíibilidade
FUNDAMEN TO LEGAL: Lei 8.666/93 ^
CON fRATANTE: Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Lazer
CTJPJ DO CONTRATAN TE: 22.821.131 /ÜOO1 -75
CONTRA TADO: Organiza Promoções e Eventos 1 -ida.
CNPJ DO CONTRA TADO: 10.566.848/0001 -36
RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: Contratação dc empresa
para realização dc evento artístico musical promovido por esta
Coordenadoria para promover o desenvolvimento social e o lazer no
município de Jo.sé dc Freitas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:31/I2/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04/02/2018
DA TA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02/02/2018
VALOR GLOBAL: R$ 150.000.00

Fernanda Márcia de Lima Silva
Preeocira-DPE

Portaria GDPG n” 702/2017

Francisca I lildeih Leal Evai^elistaNunesDefcn.sora Pública Geral
Of. 186
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Teresina(Pl), Quinta-feira. U dc outubro de 2018  ●N‘ 192 13
CONTRATANl E: DEI-ENSORIAPÚBLICADO ESTADO DOPIALÍ

poi meio do FENDO DE MODERNIZAÇÃO EAPARELHAMENTO
DA DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.

Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO i>lAUÍ -

mdo do l'UNDO DE MODERNIZAÇÃO l- APARELI lAMEN i  O DA

DIT'ENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EAFUNDAÇÀO
MADRE.IIJLIANA.

por

(iOVERNO 1)0 ES r,\0O OO PIAl í

2m| SECRETA.RtADE ESTAIH) DO DE.SENVOEVtMKNTO ErONÓVtICO F
TECNOI.OCirO-SEDEI

RESULTADO FINALDA ABERTURA DO ENVELOPE N°02 -
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N" 026/20! 8-SEDET
PROCESSO N“ AA. 152.1.000693/17-89

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

TECNOLÓGICO DO ESTADO DO PIAUÍ-SEDET. porintcrmóJio
da Comissão Permanente de Licitação, vem apresentar o resultado da
abertura do Envelope N° 02 - das Propostas dc preço do certame
licitatório. Modalidade Tomada de preços N° 026/2018, após ANÁLISE
e PARECER do setor de engenharia desta SEDET. declaramos a
seguinte classiílcação; a seguir: T CLASSIFICADA: MP
ENGENHARIA EIRELI—ME-RS 477.969,90{ quatrocentos  esetenta e
sete mil. novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos)-
CLASSIFICADA: CONSTRUTOR/VPINHEIROSCONSTRUÇÕES
SERVIÇOS ETRANSPORI ESLTDA- R$ 506.764,10(quinhentosc
seis mil. setecentos e sessenta c quatro reais e dez centavos)- 3®
CLASSIFICADA: CONSTRUTORAVVN LTDA - R$ 512.180,92
(quinhentos e doze mil. cento e oitenta reais e noventa e dois centavos)
c4®CLASSIFICADA: VM PliLSSOA FEITOSA MONTEIRO-ME R$
569.391.27 (quinhentos c sessenta e nove mil. trezentos e noventa e
um reais e vinte e sele centavos). O inteiro teor deste PARECER pode
ser analisado pelos interessados na sede da SEDET. localizada
Avenida IndustriaGil Martins. N° 1810.3"andar. hidificioAlhano Franco
- Bairro Redenção - Teresina -PI.

Teresina (PI). 09 de outubro de 2018

Layse leal Brito
Presidente da Comissão de licitação

VIS rO: Igor Leonam Pinheiro Neri
Secretário
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COVERNO DO mADO DO PIAUÍ
lySTITlTODK FERRAS DO PIArí-INTERPI

ATO DE RATIFICAÇÃO

Analisando a exposição dos motivos contidos na peça dc
Justmeativa de Dispensa N° 002/2018. apresentada pela Comissão
Permanente de Licitação deste INTERPI, reíerente ao Processo

Administrativo N" AA.071.003816/17-30, RATIFíCO-A para que
seja instaurado o procedimento de Contratação para locação do imóvel
comercial situado na Rua Lisandro Nogueira. n° 1554. Centro/Norte.
'leresina/Pl. que tem como proprietário Francisco da Costa Araújo
Filho,RG 129774545SSPBAeCPF 101.580.493-49. nos lermos da
legislação vigente, por Dispensa de Licitação, com fundamento no
art. 24, inciso X. da Lei 8.666/93, cuja proposta aceita apresenta o
valor mensal de R$27.090,07 (vinte e sete mil, noventa reais e sete
centavos), pelo período de 36(trinta c seis) meses, desde que seja
apresentada a documentação de regularidade tlscal mínima exigida.

Cumpra-se na tbnna da Lei.

Dc-sc publicidade, consoante o art. 26 da Lei 8.666/93.

Teresina, 09 de outubro de 2018.

HÉRBERTBUENOS AIRES DECARVALHO
Secretário de Regularização Fundiária

Diretor Geral do INTERPI

Of. 500

na

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil  e dezoito, na sala

da Coordenação de Licitação e Contratos desta De!cn.soria Pública

do Estado do Piaui. RETIFICO, cm parte, o EXTRATO DE
PUBLICAÇÃO do Contrato iT‘ 90/2018/DPh;/PI. constante no Diário

Olicial do Estado n" 190. página 32. de 09 de outubro de 2018.

se relêre ao CON TRATANTE, logo, ONDESE LÊ: CONTRATANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ por meio do

FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, LEIA-SE:
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICADO ESTADODOPIAUÍ

por meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO EAPARELHAMENTO
DA DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.

Signatários: DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELI lAMEN l O DA
DF. FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EA EMPRESA
CENTERGRÁFICAE EDITORA LTDA.

no que

por

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Noguei
Tapety. 138. B. Noivo.s Teresina- PI ou pelo lel. (86) 99476-5262.

ra

Of. 188

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

TERMO ADITIVO N°nn2/20t8/DPF/PI

Processo Administrativo n° 02580/2018/DPE/PI
Contrato n** 077/2017/DPE/Pl.

CONTRATANTE: DEI-ENSORIA PÚBLICA DO ESTADO IX) PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/0(X)l-37

CONTRATADA: IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIAEIRELI-EPP

CNPJ: 17.493.657/0001-30

Objeto: Prorrogação do Contrato n'^ 077/2017. pelo período dc
03 (três) meses, vigorando, portanto a partir de 06/10/2018 até
05/01/2019.

Valor total do contrato: RS 200.000.00 (duzentos mil reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339039).
Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/1993.

Data de Assinatura: 05 (cinco) de outubro de 2018.

Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E

IPrTELSERVI<;X3SDECX)MUNIC\ÇÃOMULTlMÍDIAEIREU-EPP.

Maiores informações: Coordenadoria das 1 .icitaçòcs e Contratos da

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço; Rua Nogueira
Tapety, 138. B. Noivos Teresina - PI ou pelo tcl. (86) 99476-5262.

Of.1108
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PORTARIA GDPG 655/2018

A DFFENSORA PÚBLICA GERAL 1)0 ESTADO DO PIAUÍ. no uso dc suas

atribuições legais, conferidas pc!o art. 13. inciso XX da Lei Complementar Estadual n" 059. dc 30 de

novembro dc 2005.

CONSIDERANDO que os contrato.s devem ser executados fielmente pelas partes, de

acordo com suas cláusulas c as normas da Lei n" 8.666. de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada

ptu- um representante da Admini.stiaçào Pública especialmente designado, por forçado artigo 67 da Lei

8.666/93;

RESOLVE:

Art, V\ Designar o servddor SAMUEL CASTRO OLIVEIRA, matricula n” 318506-

X e C PI- if 027.468.823-96, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato n*’

090/2Ü18/DPE/PL celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 1)0 PIAUÍ,

meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA DPE/PI,

CENTER GRÁFICA E EDITORA LTDA., CNPJ íf 04.980.871/0001-70,

contratação de empresa gráfica especializada em impressão e reprodução de provas de teste seletivo

para estágio remunerado, com vi^ncia até o dia 31 de dezembro, podendo ser prorrogado por igual ou

inferior período.

por

e a empresa

que tem por objeto a

Art. 2^ Designar o servidor CLOUDF. DE SOUSA MENESES,

030.552-9 e CPF 273.489.543-91.

Contraio acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Arí. 3”.

para acompanhar c fiscalizar, como .sunlcnte. a

Designar o Defensor Público

matrícula n®

 execução do

, Dr. IVANOVICK FEITOSA DIAS

PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula n° 207.852-0. para acompanhar a execução do referido

contrato, no âmbito das atribuições de Ciestor dos Contratos desta Defensoría Pública.

Arí. 4“. Esta Portaria entra cm vigor na data dc sua publicação e terá vigência até o

vencimento do contrato c de sua garantia quando houver.

CIENTIFIQUE-SE, REOISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEl-ENvSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-Pí, 22 de outubro

de 2018.

Francisca Hilde
Defensora Fúhlich Geral Jo Estado do Piauí

em Evangelista Nunes

Rua Jaicós n" 1435 - Bairro: ilhotas CEP; 64.014-060 - Teresina - PI
Uefensoríapublica@def8nsoria.pi.dBf.br | www.defensoria.pi.cief.br | (86) 3233-3177
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Diário Oficial

Tere^na(Pl) - Quinta-feira. 25 d« outubro áe 20IÜ  ● IV“20Ô

RIÜSOLVK:

* n» scr\ idor MARCELO FR.\NCISCO l>E
C AKVA LHO SILVA, sargento da Polícia Militar do Estado do Piauí
matrícula n 107643-4, credenciado pela 1’olícia 1'cderal, para exercer
a iunçàí) dc Instrutor dc Tiro Institucional desta Secretaria de l-stado
de Justiça do Piauí.

Art. 2" - l-,.sta |K)rtaria entra eni vigor a partir de sua publicação,

t íentiliquc-so. Publiquc-seeCunipra-.se.

I cresina (PI). 18 dc outubro dc 2018.

danielcarvauiooliveiravalente
Secretário de Enfado do Justiça do Piauí

CONSIDERANDO que a execução do contraio doverã .scr
acompanhada c Jlscali/ada por um reprc.sentante da Administração
Pública cspcciairnemc designado, por Ibrça do artigo 67 da I oi n”
8.666A)3; RESOLVE:

Art. 1". Designar o servidor DARIO BASTOS FOR'1'ES 1)0
REGO. matrícula if .309.846-0 e CPF n'" 750.946.653-91. para
acompanhar c fiscalizar, como titular, a execução do Contraio n" 091/
2018/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORI.A PÚBLIC.A DO
ESTADO DO PIAlJÍ,pormeiod<i FUNDO DE MODERNIZAÇÃO F
APAREUlAMENTODADPl-VPLcaemprcsaLAYOliTMOVFIS
PAR.\ ESCRITÓRIO LTD.A..C74PJ if 24.226.295/0001-87.que tem
por {)bjcto o romecimenlo de 50 (cinquenta) mesas rcUuigulares.
para atendimento das necessidades da l)Pl:./Pl. a serem entregues
conforme cspccítlcaçocs previsla.s nu cláu.sula décima terceira, item
13.1.. c com \ igência até 31 de dezembro de 2018.

Alt 2". Designai o servidor CLOUDE DESOUSA MENESES
matrícula n" 030.552-9 e CPI- n" 27.3.489.543-91. para acompanhai .
ilscalizar. ç,Qim>-SitpJe!.iie. a execução do Contrato acima descrito no.s
impedimentos legais o eventuais do titular.

Alt 3". Desigrua-o IXilbisorlYiblico. Dr. IVAiNOVICK FEriüS.A
DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo. matriailan''207.852-0. -
acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito dtis mribuiçO
dc (iesior dos Contratos desta Defensoria Pública.

Alt 4'’. Esta Ponaria entra em vigor na dalutle sua publicação
e terá vigência até o vencimento do aintralo c de sua garantia, quando
houver.

c

para
es
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PORI ARIA GDPG N" 655/2018

A DEFENSORA PÚBLICA GER.AI. DO ES I ADO, no uso de
-suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13. inci.so XX da Lei
Complememar Estadual n°059. de 30 dc novembro de 2005.

CONSIDERANDO queo.s contratos devem scr executados
ncimonlc pelas partes, dc acordo com suas cláii.suías e as normas da
l.ei n“ 8.666, de21 dejunhode 1993:

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada c ilscalizada por um reprc-scnlante da Administração
1’úblíca cspecialinemc designado, por força do artigo 67 da Lei n"
8.666/93: RESOI.VE:

.\rt. r. DcsignaroservitlorSAMUELCASTROOUVEIRA
matrícula n'’ 318506-X c CPl- n°027.468.823-96. para acompanhar e
I iscalizar. amo tilujar, a execução do Contrato n" 090/2018/DP E/PI
celebrado entre uDEFENSORI A PÚBLICA DO l-LSTADO IK) PIAUÍ,
por meio do RINDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO
DA DPE/PI, caempresaCENTER GRAFICA E EDITORA LTDA.,
CNP.I n" 04.980.871/0001-70. que Icm por objeto a contratação de
“^npresa grállca es|>ccializada em iniprc.ssuo c reprodução de prova.s

.● teste seletivo para estágio remunerado, com vigência atê o dia 31
de dezembro, podendo .scr prorrogado por igual ou inferior período.

Ari. 2". Designar ü servidorCLOUDE DE SOUSA MENESES
matrícula n“ 030.552-9 e CPI- n" 273.489.543-91. para acompanhar e
Ilscalizar, cLimo MplglUç, acxecução do Contrato acima descrito nos
impcdiinemos legais c eventuais do titular.

Alt. 3". Designaro Ddeasor Público. I )r. 1VANOVICK FEITOSA
DIAS PINHEIRO, DiretorAdministrativo, matricula n" 207.852-0. para
acompanhar a execução do referido contrato, no ümbílo das atribuições
dc Ciestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 4". Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação
e terá vigência até o vencimento do contrato c de sua garantia quíuidoInnivcr.

(iAmNEII-;DADI-:} i:NSOR!Al»lJBl.l(:AGERAI..em l'crcsina.22de
outubro de 2018.

PORTARIA GDPGN"659/2018
A DEFENSORAPÍiBLICAGERALDO ESTADO DO PIAUÍ,

no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13. incisos XX
da I .ei Complementar ívstadual n” 059. de 30 de novembro de 2005.

CONSIDER.ANDO que os contratos devem ser executados
nelmenic pelas partes, de acordo com suas cláusulas c as normas da
Lei n“ 8.666. de21 dejunhode 1993;

CONSIDER.ANDO que a execução do contrato deverá .scr
acompanhada c íiscatizada }>or um representante da Administração
Pública espeeialmcntc designado, por lorça do artigo 67 da I ei n'‘
8.ó66/^).3; RF.SOLVE:

Art. 1“. Designíiroser\'idorCLOl;DE DESOUSA MENESE.S
matrícula n" 030.552-9 c CPF n" 273.489.543-91. para acompanhar e
fiscalizar. cojnoJitular. a execução do Contrato n" 026/2018. celebrado
enlrcaDEFENSORlAPÚBLICADOESTADODOPlAUÍeacmprcsa
JMDASILVAC;RÁFICA-ME,CNRIn‘’I4.889.981/(K)0i-84.quelem
por objeto u prestação de serviços grállco.s para fi ns de autenticação,
padronização e divulgação das ações e eventos da Defensoria Pública
do Estado do Piauí, com vigência até 1 1 de abril de 2019.

Art. 2“.I)osignaroservidorSA.MUELCASTROOUVEIRA
matricula n" 318506-X c CPE n" 027.468.823-96. para aarnipanhar è
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos
impedimentos legais e eventuais do titular.

.Ai-t 3". Desi^ar o Defensor Público. Dr. IV:AN0VTC.'K FEn OSA
DI.AS PINHEIRO, DireiorAdminisiralivo. matrícula if207.X52-(). para

C lEN flRQUH-SK. RECií.S-lKE-SEECÜMPRA-SE.

C}ABlNErí:DADEEENSORIAPÚÍ3LlCAGERAL.cmTercsina.22dc
outubro dc 2018.

acompanhar a execução do referido wntrato. no âmbito das atribuições
de Ciestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

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

PORTARIA GDPG N“656/2018
A DEFENSORA PÚBLICA GERALDO ESTADO, no uso dc

suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da l ei
Complementar Estadual n“059. dc 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os amtratos devem scr executados
ficlinenlc pelas partes, dc acordo com suas cláusulas e as normas da
l.ei iv'8.666. de2l dejunhode 1993:

t’l[-;N'riEIQUE-Si:. REGISfRE-SE E CUMPRA-SE.

CLABINETi'. DA DEFENSORIA p0BLR'A GERAL, cm TéresimL 23 de
outubro de 2018.


