
DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 058/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1942/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2017, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993

CONTRATO N. 058/2017 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

AÉREAS E HOSPEDAGEM, QUE ENTRE SI, CELEBRAM

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, E A
MIRACÉU TURISMO LTDA NOS TERMOS DA LEI

8.666/93, ART. 24, II.

CONTA BANCÁRIA:

BANCO DO BRASIL:

AGENCIA N°: 3219-0

C/CORRENTE N“: 46771-5

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNP.I sob o n°

41.263.856/0001-37 e o FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ inscrito no CNPJ 24.226.295/0001-87,
através de sua Defensora Pública Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL

EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG n° 1101413 SSP-PL CPF xf

470.488.323-04, com endereço profissional à Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,
CEP: 64046-020, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e do

outro lado à empresa MIRACÉU TURISMO LTDA pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n° 1 1.634.235/0001-51, estabelecida na cidade de Teresina, Rua 7 de
Setembro, 159, Bairro: Noite, telefone (86) 3230-2409, CEP 64000210, doravante

denominada apenas CONTRATADA, representada neste ato por LUIZ MAMEDE DE
CASTRO, CPF 11° 001.627.523-34. RG n° 68.638, doravante denominada CONTRATADA,

resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de objeto AQUISIÇÃO DE
PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DO

MINICURSO “PROCEDIMENTOS EM SEGUNDO GRAU” O SR. FERNANDO
ANTÔNIO CALMON REIS, considerando o resultado do processo administrativo
01942/2017/DPE/PI, de acordo com as Leis N° 8.666, de 21 dc junho de 1993

alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E

HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DO MINICURSO “PROCEDIMENTOS

EM SEGUNDO GRAU” O SR. FERNANDO ANTONIO CALMON REIS.

ministrado em 25 e 26 de Agosto de 2017. conforme especificações  constantes do Anexo I

deste contrato, de acordo com a planilha de preço, que passa a integrar este instrumento.

, e suas

a ser
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independente da transcrição.

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.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

A Passagem e hospedagem, objeto deste contrato serão fornecidos pela

CONTRATADA, sob o regime de execução indireta conforme indicado em Ordem de

Fornecimento/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

A CONTRATADA receberá pelo objeto fornecido a importância de RS
1.488,67(um mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) 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.

PARAGRAFO ÚNICO - Verificado 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 Aparelhamento e Modernização) e elemento de despesa
339033, 339039.

CLAUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá entregar o objeto do presente CONTRATO,

rigorosamente de acordo com os termos pactuados, os quais deverão ser entregues na
DIRETORIA ADMINISTRATIVA no núcleo central localizado no Teresina-PI, sem

nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta.
A execução deverá ser efetivada imediatamente 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.

§ r - 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.
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§ 2" - Configurando-se atraso na enlrega/execução do objeto, 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 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.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência de 06(seis) meses, contada a paitir de sua
assinatura podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, em caráter essencial

devidamente justificado por escrito, mediante autorização do Ordenador da Despesa, de
acordo com as partes e nos termos do arl. 57, caput e §§ T e 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

leduzir a aquisição do objeto do contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, previstos no parágrafo T, do ait. 65, da Lei n° 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;

efetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a entrega das
passagens;

3 — exercer rigoroso controle de qualidade sobre  o objeto do presente contrato.
4. - fazer cumprir as validades das passagens, quando for
5. - solicitar as passagens nas quantidades estabelecidas.

1 ~

2 -

0 caso.

b) - Compete à CONTRATADA:
1 -

executai fielmente o objeto deste contrato, de modo que o fornecimento seja
efetuado nos termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas
necessárias ao cumprimento do pactuado;

2 ~ prestar todas as infomrações 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

convocação:
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7. - Acatar e atender as reclamações quanto às especificações, validade e

quantidade das passagens, o que não atenda às especificações do Contrato e cumprimento dos
prazos, previamente estabelecidos;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:

a.l. 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. n° 78, da Lei Federal N° 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme
dispõe 0 § 2°, do art. 79, da referida Lei;

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
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
CONTRATANTE, garantida

penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei rf 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;

a

a

prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes

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
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./
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seus
Anexos, apresentada pela CONTRATADA no Processo Adminstrativo 1942/2017, a Lei N°
8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE, 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 i

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 questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

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

com 0 preceituado na Lei n

Teresina-PI, 22 dejunho de 2017.

DRA. FRANCISCA HIÜ EAL EVANGELISTA NUNES
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL

CONTRATANTE

1/
LUIZ MAMEDÉ DE CASTRO

MIRACÉU TURISMO LTDA

CONTRATADA

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos | 64.046-020 - Teresina - PI
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br | www.defensoria.pi.gov.br | (86) 3232-0350

5



DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PlAUl

ANEXO I AO CONTRATO 058/2017/DPE/PI

Item Especificação Quantidade Valor das passagens

R$ 657,07 (seiscentos e

cinqüenta e sete reais e

sete centavos)

01 *VOO: 02(dois)

PASSAGEIRO:
FERNANDO ANTÔNIO
CALMON REIS

IDA: VOO GOL 1720
BSB/TERESINA dia
24/08/2017 saída as 21:25

chegada as 23:40

VOLTA: VOO GOL, 1719
TERESINA/BSB dia -
28/08/2017 saída as 17:05

chegada as 19:20

02 ^^HOSPEDAGEM: 04 (quatro)
diárias

RS 831,60 (oitocentos e
trinta e um reais e

sessenta centavos)
HOTEL ALFA: 24/08/2017
A 28/08/2017-01 APTO.
SGL COM CAFÉ DA
MANHÃ.

Valor total do Contrato RS 1.488,67(um mil e quatrocentos e
oitenta e oito reais e sessenta e sete

centavos).

Teresina-PI, 22 de junho de 2017.

FRANCISCA HIL
SLEALIEVANGELISTA NUNESk PÚBLICA GERAL
COOTRATANTE

V
LUIZ MAIN^DEDE CASTRO
MIRACÉ^TURISMO LTDA

CONTRATADA
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Diário Oficial

32 Tcresinn(Pl) - Sexta-feira. Z? de junho de 2017 ● N” 116

FATRATO 1)0 C OM RATO 011/2017

C^ontratante: Secretaria Fstadual do Desomoh iinemo Riiral-SDR
CNIM 06.553.572/0001-84

PEFtMSORIAPÚmiCA

Contratada: Empresa LC Iransportc F-scolar l
CNI^J 13.118.835/0001-02

Rc.suino do Objeto: “Contratação dc cmprc.sa dc c.specializada para
prestação de serviços dc Jocação do veículos com motorista,
sendo categoria picape média (motorização mínima 25 a 3()cc I6v)
cabine dupla 4x4. (potência de 102 e 200cv) zero km ou com
tempo de fabricação de nojmiximo 02 (dois) anos. dociimcnlaçào
legular. manutenção mecânica permanente por conta da contratada
cor branca, prata ou preta. Combusti\ el diesel.  4 portas, opcional
mínimo ar condicional, câmbio manual, capacidade mínima dc
05 (cinco) pa.ssagciros, com todos os equipamentos obrigatórios
conforme dispóe a Resolução n‘’ 14/08 dc 06/02/1998 c suas
alterações com o arl. 105 do CTB com motorista (|ualillcado.
1‘^I^combustível. km livre (mensal) para suprir as necessidades dc
SDR . cm conformidade c especificações constantes na proposta da
flmia
contratada, com fundamento na Lei 8.666/93.

-Ida. zü» tACU JU mu

FXI RAIO FAIUPUULICAÇÂO
AtoAdministrativo

£ON I RATO 043/2017/DPF/PI
Procc.s.so Administrativo n" 01067/2017/DPE/PI
Modalidade: Dispensa dcLjcitação 13/2017

Locador: Maria Lidia dos Sanlos Carvalho
CPF: 182.434.871-15
Objeto: locação de imóvel não residencial destinado ao funcionamento
da Delensoria Pública em Corrcnte-PI.
Valordo mensal do contrato: R$ 700,00(setecentos reais)
Fonte Recursos: fonte (OO)cclemento dc despesa (339036).
●undamento Legal: Lei Federal n°8.666/1993kart.24, inciso X

Data dcAssinatura: 01 (um) de [unho de 2017.
Vigência: de 12 (doze) meses a,contar a partir da data de assinatura
Signatanos: DEFFNSORIA PUBLICA 4)0 ESTADO DO PIAUÍ E
MARIA LÍDIA DOS SANTOS CARVALHO.

4*razo dc Vigência: 12/06/2018
razo de Execução: 12/06/2018

Datade.Assinatura: 12/06/2017

Valor Global: R$ 225.150.00
.Ação Orçamentária: 15101201229().2000

Natureza de Despesa: 33.90.39
FontedeRecursos: I00el20
Signatários do C.ontrato: C ontratante: Francisco das Chagas 1 ,imma

Contratada: [,uiz Carlos Magno Sil

Of. 598

va

COM RATO N°052/2017/ni>ir/l»l
Processo .Administrativo n” 01142/2017/DPE/Pl
,Modalidade:.Adesão ao Pregãp Eletrônico n“0Í4/2O16/TJ/PI

FÃ'i:,Sr2‘SS°3'^'''
CNP.1:07.108.509/0001-00
Objeto: a(|uisição dc estabilizador;
Vafor do contrato: R$ 17.550.00 (dezessete mil e quinhentos e cinqüentareais) .
Fonte Recursos: fonte (00) e elemento de despesa (449052)
I-undamento Legal: Lei Federal if 8.666/1993 e Lei 10.520/2002
Data de Assinatura: 09 (nove) de junho de 2017
\ igencia: dc 06(scis) meses a çontar a partir da data de assinatura

SCHNEIDER LLETRI/. IT BRASIL IND. E COM. DE
EQUIPAMENTOS FLETROMCOSLTDA

Unxcrno do I':^i.kIo iln |’l.i
Invlitlilu (Ip .●VNsKlfiipi:i I í lip.i e I Uiit:il cid IXliido ifo T’imii

\ iiipiihid ii soa

CARTACONA II E N"‘()03/2tll7

OINS ri41 TODEASSIS I ENCI.A IIX M( .V E IL\ l ENS.ÃO RUR.AL
DO PI.AUÍ-EMAFER/Pl, por meio da sua Comissão dc Licitação,
designada pela Portaria N“. 054/2016 de 29 dc abril dc 2016,
conforme documento contido no processo administrativo n°
AA.039.1.000016/16-55. torna público, para conhecimento dos
interessados para realização dc liciiação na modalidade ('AR4A
CONVITE. TIPO MENOR PREC OÍiLOlUL. em sessão pública no
lia 28 dc Junho de 2017 a partir das 09:0()hs( horário de Brasília), na

sala dc reunião da sede do ívM ATF.R/PI. ohJcii\ antlo a contratação dc
empresa para execução de serviços especializados na confecção de
placas de alumínio com dimensões 30x40cm gravatlas com número da
cisterna, número do convênio, nome da comunidade  e logomarcas das
instituições envolvidas na cxccuçào do convênio, de acordo com as
especificações técnicas e quantitativos constantes do Termo de
Referência - Anexo I do Editai. que se encontra à disposição dos

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
r-,0 Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira Taoetv
138. B. NoivosTeresina- PI ou pelo tel. (86) 99476-5262

Of. 103

E\ IRyVrO PAR.APUBLICAÇÃOAto Administrativo

C OM RA I O N° 058/2017/l)Pir/Pl
Proce.sso Administrativo n” ü 1942/2017/DPE/PI
)Iodal»dadc: Dispensa de Licitação,26/2017

CNPJ:4Ízèl56/()00!-37^*^'''^**^
CONTRATANTE:
.MODERNIZÇAO
CNPJ: 24.226.295/Ü001-87
COM ILAIADO: MIIUCEU PURISMO LI DA
CNPJ: 1 1.634.235/0001-51
Objeto: aquisição de passagens aéreas e hospedagem para o
lalestrantc do mmicurso ”proccdimentos em segundo''grau o Sr
●ernando Antônio Calmon Reis.

N'alor do contrato: R$ 1.488.67 (um mil e quatrocentos e oitenta e oito
reais e sessenta c sete centavos).
Fonte Recursos: íbnte(l 18) e elemento de despesa (339033) e (339039)
Fundamento Legal: Lei Federal n°8.666/1993, art. 24, inciso X.
Data dc Assinatura: 22 (vmte e dois) dejunho de 2017
\ _igcncia: dc 06 (seis) meses a çontar a partir da data de assinatura
MftuãiíítSioTTDA doPIMiIE

FUNDO DE APARELIIAMENTO E

interessados nosiledoTCE/PI. bem como na.sedcdo INSTITI TO DE
ASSISTÊNCIA TÉC'NICLA E ITVIT.NS.ÀO RI RAl, 1)0 PLU í-
EMATER/PI com a Comi.s.são dc ! .icilação. das 07:30 às [
segunda a sexta-feira.

30 horas, de

Teresina/PI. 20 de .liinho de 2017.

MARCELO PEREIRA DA SILVAGl IFiDES
Presidente da CPL- EMAfl-iR/PI

Marcos Vinícius oo Amaral Oi.i\ i;ira
DireiorGeraldol-iM.ATLR /PI

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  c Contratos da
l'Stadodo Piauí. Endereço: RuaNogueiraTapetv

138. B, Noivos leresina- PI ou pelo tel. (86) 99476-5262

Of. 104

Ihiblique-se

Of. 394


