
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 49/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00861/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N^lO/2017/DPE/PI, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MDF LINHEIRO,

COLA INSTANTANEA, PARAFUSO, BUCHA E BORDA

PARA ALTERAÇÕES DE LAYOUT DAS SALAS DA

DIRETORIA ITINERANTE E CASA DE NÚCLEOS, QUE

ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO PIAUÍ E A EMPRESA A COMERCIAL

MADEIRÃO LTDA, NOS TERMOS DAS LEIS 8.666/93.

CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA N° 1637-3
C/CORRENTE N"15214-5

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado do Piauí, entidade de direito público, por
intermédio da 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 dos Noivos, Teresina-Pf, através
de sua Defensora Pública Geral FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES,
brasileira, casada, inscrita no RG n° 1101413 SSP-PI, CPF n° 470.488.323-04, com endereço
profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE e a empresa COMERCIAL MADEIRÃO LTDA, CNPJ n.*'
02.161.416/0001-17, situada na Avenida Higino Cunha, 1108, 64.014-220, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por LUIZ FORTES FILHO, RG 407.520-SSP Pl, CPF
593.069.556-34, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato CONTRATAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO DE MDF LINHEIRO, COLA INSTANTANEA, PARAFUSO, BUCHA E BORDA
PARA ALTERAÇÕES DE LAYOUT DAS SALAS DA DIRETORIA ITINERANTE E CASA
DE NÚCLEOS, considerando o resultado do processo administrativo 00861/2017/DPE/PL de
acordo com as Leis N° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, mediante
cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MDF LINHEIRO, COLA
INSTANTANEA, PARAFUSO, BUCHA E BORDA PARA ALTERAÇÕES DE LAYOUT DAS
SALAS DA DIRETORIA ITINERANTE E CASA DE NÚCLEOS, de acordo com a planilha de
preço, que passa a integrar este instrumento, independente da transcrição.
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PlAUI

VALOR

TOTAL
ESPECIFICAÇÃO VALOR

UNITÁRIO
QUANTIDADEITEM

48,8648,8601Cola de contato01

fórmica, 2,8 kg
57,4028,7002Adesivo instantâneo02

cascola lOOg
18,9118,9101Paraf. Fix chata PH03

bicro 6,0x70
10,3110,3101Bucha S Nylon 8mm

c/100
Paraf. Fix chata PH

bicro 4,0x16 c/500

04

17,6717,670105

2.169,52271,1908Mdf linheiro tabaco 2F

2750xl850xl5nim,

06

arauco
143,4035,8504Fita 35x0,45 linheiro

tabaco Nat 20m

R$ 2.466,07 (um mil e trinta e quatro reais), com desconto de

128,20 resultando no valor de R$ 2.337,87(dois mil e trezentos
e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos)

07

VALOR

TOTAL DO

CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA-DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente 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

A realização do objeto deste contrato serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme

indicado em Ordem de Serviço/Nota de Empenho expedida pela Defensoria Pública do Estado do

Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATADA receberá a importância de RS RS 2.337,87(dois mil e trezentos e

trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), que será paga no prazo de lei, de acordo com as

quantidades efetivamente entregues.

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 - Verificado algum dos casos previstos

Federal rf 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio eeonômico

financeiro do contrato.

alínea d, II, do art. 65 da Leina

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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

de Recurso (00) e elementos de despesa - 339030.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá realizar o objeto do presente CONTRATO, rigorosamente de

acordo com os termos pactuados, os quais deverão ser entregues na defensoria pública, sem nenhuma

despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta, mediante requisição de acordo
com a necessidade desta DPE/Pl.

A entrega deverá ser efetivada conforme a solicitação do pedido.

§ r - A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fornecimento/serviço, 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, excluídas as razões de força 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 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a DPE/Pl aplicará multa de 5%

(cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea do subitem do instrumento
convocatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência de 06(seis) meses, contado a partir da assinatura do

contrato, estando a CONTRATADA obrigada a cumprir as obrigações relativas ao objeto constantes
neste instrumento.

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, previstos

no parágrafo r, do art. 65, da Lei if 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à licitante, direito a

qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) - Compete à CONTRATANTE:

] _ prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

2 — efetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a entrega;

3 — exercer rigoroso controle de qualidade sobre  o objeto do presente contrato.

4 - solicitar o objeto deste contrato conforme quantitativos estabelecidos,

b) - Compete à CONTRATADA:
1 — executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que o serviço de entrega seja

efetuado nos termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessárias
ao

cumprimento do pactuado;

2 - 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 licitatório;
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

5. -- Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia anuência da

^3

CONTRATANTE;

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:

1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

_ 2. Atrasos injustificados nos prazos de entrega dos serviços;

a.3. Paralisação na realização dos serviços sem a devida justificativa;

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

recuperação judicial ou extra-judicial;
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; . . v.ni

c) - A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos All a Avii,

do art. n“ 78, da Lei Federal N“ 8.666/93, pagará  a CONTRATADA conforme dispõe o § 2“, do art.

79, da referida Lei; , , - j j ●

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

importância a ser paga à firma CONTRATADA.

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

somente o valor correspondente aos serviços efetivamente entregues, deduzidos o valor de multa

contratual prevista na cláusula seguinte.

a.

a.

a.

CONTRATADA receberá

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DAS PENALIDADES rnislTRATAnAà
a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CON1KA1AUA a

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

cento).

b) Pela inexecLição 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 inexecuçao

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

-  Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, ^ n'ur

c)

d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica

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

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 sançao aplicada com

anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro debase no inciso

X

Fornecedores da DPE/Pl; . , ■ o
e) - Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÂO
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

Integram o presente contrato e a eles ã? remissivos, a proposta de preço e seus Anexos,
apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo if 00861/2017, a Lei N’8.666/93, suas
altera^ posteriores e demais legisla^ aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE, aéo 3\quinto) dia do nês subsequenteà assinatura deste contrato,

providenciaéa sua publica^ no Dário 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

Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí, como competente para dirimir
as quesfes decorrentes da execí^ deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (tê) vias de igual teor e forma, para
que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Teresina-Pl, 05 de junho de 2017.

FRANCISCA HILDEIHLEAL EVANGELISTA NUNES
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL

CONTRATANTE

Vi

LUIZ FORTES FILHO
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA

CONTRATADA
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Diário Oficial

Tt’rcsina(PI) - Terça-feira, 6 de juiilw de 2017  ● N" 105

EX E RATO DO CONTRATO N.° 025/2017.
Processo n° AA.013.1.000461/15-00.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços.
Fundamento Legal: Lei n° 8.666, de 21/06/93, com as alterações
nela introduzidas até a presente data.
Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí.
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98
Contratado: SERVFAZ SERVIÇOS DE MÂO DE OBRA LTDA.
CNPJ do Contratado: 10.013.974/0001-63.

Resumo do objeto do contrato: Fornecimento de pessoal para
Prestação de Mão de Obra Terceirizada, que prestará serviços
especializados de apoio, visando suprir a necessidade junto à
Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí SEINFRA.
compreendendo 09 (nove) digiladorcs.
Prazo de Vigência: 23 de maio de 2018.
Data de Assinatura do contrato: 23 de maio de 2017.
Valor global: R$ 326.796,12 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos
e noventa e seis reais e doze centavos).
Ação Orçamentária: 16101.90 2000 ()4 122 01.
Natureza da Despesa: 339037.
Fonte de Recursos: OlOOÜOlOOl.
Signatários do contrato: Pela Contratante: Janainna Pinto Marques e
Pela Contratada: Daniela Roberla Duarte Da Cunha.

Of. 378

(MVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DEADMINISTRAÇÂO E PREVIDÊNCIA -SEADPREV

EXTRATO DO TERMO APOmiAMENTO N^Ol AO CONTRATO NgQD7/2Q17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Ê PREVIDÊNCIA -Nome do Contratante

CNP| do Contratante 06.553.481/0QQ3-Q0
Nomedo Contratado EDIMILSON ALVES BARBOSA E CIA LTDA (NATAL

 COMPITTER]
CNP| do Contratado 1O.742.8Q6/0Q01-Q9
Resumo do objeto do

apostilamento
A variação orçamentária do Contrato objetivando a indusào

de Fonte de Recursos(OO) 0100001001. passandooffintrato

a vigorar anforme übela abaixo no item CLÁUSULA

DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Datadeassinaturado aditivo 26/05/2017

Valor global R$69.030.00
ATUAL CLASSlflCACÃOADCIQNAL

UC;21101 UG; 21101

Função Programática: 04 Função Programática: 04

Sub-Funçâo: 122 Sub-Funçâo: 122

Programa; 0001 Programa: 0001

Ação: 1022 Ação: 1022 P€>6NS08I* PÜaUCA

Fontede Recursos: 0117000000 Fontede Recursos: 0100000101

NaliDe Despesa; 449052 Nat.De Despesa; 33.90.39 EXTR.\TO DL CONVÊNIO
TERMO DE CONVÊNIO N“ 003/2017
PROPONENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
Representada pela Defensora Pública Geral Francisca Hildeth Leal
EvangelistaNunes
CONVENENTE: TRIBUNAL DO CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
Representado pelo Conselheiro Vitalício Olavo Rebelo de Carvalho

Subelemento;24 Subelemento: 24

fRAm/OSÉALVESDAS/lVA

Filho

SfC/?ErAR/0DEADM/N/S™(:4(?EPRÊVI0£//CW

Of. 1704

OBJETO: cessão de espaços físicos das Defensorias Públicas
Regionais do Piauí, para viabilizar aos membros e servidores do
Tribunal de Contas do Estado a realização de inspeções e ações
necessárias para o combate da improbidade administrativa, visando
0 fortalecimento de práticas de controle e modernização das
instituições.
VIGÊNCIA: até 31/12/2017. podendo ser prorrogado
DATA DAASSINATliRA: 31/05/2017

COVtllNO DO KSIADO 1)0 l'l\l i
Scirotaria Jv Ksl;uIo da InCnicsInHiira - SEINFR.V

AVISO ADIAMENl o DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 10/2017 - CPL Of. 349

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria da Infraestrutura
do Estado do Piaui SEINFRA torna público para conhecimento dos
interessados em participar da licitação supramencionada. a qual tem
por objeto contratação dc empresa de engenharia civil para execução
de serviços de 4.153.24 ni^ de pavimentação em paralelepípedo no
município de Joaquim Pires, neste Estado, que diante da necessidade
de adequações entre Planilha orçamentária e edital, a data para entrega
dos envelopes contendo “Documentação e Proposta dc Preços", foi
adiada, redesignando-se nova data para o dia 26 dc junho dc 2017.
às 9:00 (nove) hora.s. no mesmo local indicado inicialmentc, digo.
Sala da Coordenação de Licitação da SEINFRA, sito  a Av. Pedro
Freitas, shf, Centro Administrativo, bloco “G". 1° andar, emTeresina
-Pl. Publique-se.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N° 049/2017/DPF./Pl
Processo .Administrativo n° 00861/2017/DPE/PI.
Contratante: DEFENSORIAPÚBLICADO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
Contratado: CO.MERCTALMADEIRÃO LTDA.
CNPJ: 02.161.416/0001-17

Objeto: aquisição dc mdf linhciro, cola instantanca, parafuso,
bucha e borda para alterações dc layout das salas da diretoria
itinerante c casa dc núcleos.
Valor do contrato: R$ 2.337.87(dois mil e trezentos e trinta e sete
reais e oitenta e sete centavos).
Fonte Recursos: fonte (00) e elemento de despesa (339030).
Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/1993
Data dc Assinatura: 05 (cinco) de junho de 2017.
Vigência: 06(seis) meses a partir da data de assinatura.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
EA EMPRESA COMERCIAL.MADEIRÃO LI DA.
Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos
da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety. 138, B. Noivos Teresina PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

Of. 090

Teresina (PI), 05 de junho de 2017.
Irene Ferreira da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Visto:

Janainna Pinto Marques
Secretáriade Estado da Infraestrutura do Piauí

Of. 418


