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CONTRATO N° 075/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 01995/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N“028/2017/DPE/PI, ART.24, X, DA LEI
8.666/1993.

CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 07

(SETE) VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA

AUTOMÓVEIS DE PEQUENO E MÉDIO

PORTE, NO HORÃRIO DE 7:00 AS 14:00

HORAS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

PIAUÍ QUE ENTRE SI CELEBRAM A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

PIAUÍ E O SENHOR JOMALI LIMA

MAGALHÃES, COM FULCRO NA LEI 8.666/93.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0641

OPERAÇÃO: 001

CONTA: 3353-0

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 dos Noivos,

Teresina-PI, através de sua Defensora Público- Geral DRA. 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, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE

e a senhora JÚLIA LIMA MAGALHÃES, brasileira, viúva, inscrita no CPF

088.218.953-00, residente e domiciliada à Rua Senador Arêa Leão, n° 1675,

Condomínio Ville Clermont, apartamento 1500, Jóquei, Teresina-PI, neste ato

representada por seu procurador JOMALI LIMA MAGALHÃES, brasileiro, casado,

empresário, portador do CPF n° 395.162.293-87, RG rf 1.035.708 SSP-PI, residente e

domiciliado na Rua Thomaz Tajra, n° 1075, Edifício Saint Michel, Apto: 902, Bairro:
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Jóquei, CEP: 64.048-380, Teresina-PI, doravante denominado simplesmente

CONTRATADO, têm entre si ajustado o presente Contrato com base na documentação

no PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 01995/2017, sujeitando-se o contratado e a

contratante aos preceitos do direito público, especialmente às normas disciplinares da

Lei Federal n°. 8.666/93, bem como aos princípios da teoria geral dos contratos e

disposições do direito privado, na forma das cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o serviço de locação de 07 (sete) vagas de

estacionamento para automóveis de pequeno e médio porte, no horário de 7:00 as 14:00

horas para supri as necessidades Defensoria Pública do Estado do Piauí, com distância

máxima de 100 metros dos Prédios do Fórum Cível e Criminal de Teresina, de acordo

com 0 orçamento de preço, que passa a integrar este instrumento, 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 realização do objeto deste contrato será executada 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

1. A CONTRATADA receberá a importância de R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e

noventa reais) mensal, com valor unitário por vaga de RS 270,00 (duzentos e

setenta reais) e valor por 12 (doze) meses total de RS 22.680,00 (vinte e dois mil

seiscentos e oitenta reais), que será pago no prazo de lei.

2. O pagamento será efetuado à contratada, conforme atesto da execução do objeto pelo
fiscal do contrato.

3. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota

Fiscal/Fatura, que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

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;

5. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com

terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
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PARAGRAFO 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 na alínea d, II, do art.

65 da Lei Federal rf 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 100 e elementos de despesa - 339036.

CLAUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá realizar o objeto do presente CONTRATO, rigorosamente

de acordo com os termos pactuados, sem nenhuma despesa adicional além do valor

adjudicado constante da Proposta, mediante requisição de acordo com a necessidade

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.

A realização dos serviços 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” - Confígurando-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/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 12 (doze) meses, contada a partir 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 art. 57, caput e §§ 1°  e 2° da Lei N° 8.666/93.
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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 do art. 65, da Lei rf 8.666/93, sem que dessa decisão

caiba, à licitante, direito a qualquer indenização.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Compete à CONTRATANTE:

1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n°

8.666/93, através do fiscal de contrato, conforme determinado na Portaria GDPG n°

296/2017 da Defensoria Pública do Estado do Piauí;

2. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

3. Solicitar, quando julgar conveniente, infonnações relativas à execução do serviço e

às especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade

da Fiscalização sobre a ação da contratada;

4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento da execução do serviço,

acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas

quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;

5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto

dentro das nornias do contrato;

6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o

cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do

objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as

especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

7. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo

estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do

contrato;

8. No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua entrega, caberá à

contratante, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o

cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela

contratada.

9. A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura

verificadas na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções

cabíveis,

b) Compete à CONTRATADA:

a)
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1. 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 produtos e cumprimento integral das obrigações

decorrentes da execução do objeto da contratação;

2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência,

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 indiretamenle, causar ou provocar à contratante;

3. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros.

4. 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;

5. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da

execução do contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a

contratada tiver conhecimento;

6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos

e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto;

7. Executar fielmente o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com as

cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, de

forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

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 prestação dos serviços;

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

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

receberá somente o valor correspondente aos serviços efetivamente entregues,

deduzidos 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. 1. 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/Pl;

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIIUV - DA VINCULAÇÃO

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

apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo iT 2281/2015, a Lei N°

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÁO

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
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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 questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para

que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Teresina-PI, 19 de setembro de 2017.

FRANCISCA HÍLDÍrmLEAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORÁ PÚBLICA-GERAL
CONTRATANTE

0: P,
l P.P. JÚLIA LIMA MAGALHÃES

J JOMALI LIMA MAGALHÃES
CONTRATADO
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AVISO DE Sl iSPENSAO DE LICII AÇÃO
Prcyão Presencial n“ 13/2017

A Pregoeira da DPE/Pl, Tiiany de Sousa França, comunica a lodosos
interessados a suspensão do Pregão Presencial n" 13/2017 (Objelo;
registro de preços, pelo prazo dc 12 (doze) meses, para eventual
contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados de
limpeza, recepção, motorista, motoboy. olHceboy, operadores dc
máquinas copiadoras, auxiliares de gestão, auxiliares de gestão dc
nível superior e outros, conlornie condições e especificações contidas
no instrumento convocatório) diante do provimento parcial da
impugnação aos termos do edital apresentada pela empresa SELETIV
SELEÇÃO EAGF.NCIAMF.NTO DE MÃO DEOBRAEIREU.CNPJ n"
13.224.659/0001-73 e da necessidade de adequações no instrumento
convocatório.

Destarte, o edital será republicado da mesma forma como se deu o
texto original.

● ●
YT

OEFEWSORIA PÚtlLICa
LX> bS I

EX I RAK) PAIUPI BLICAÇÃO
AtoAdministrativo

C()NrRArON° 073/2017/DPE/PI
Processo Administrativo n" Ü2724/2017/DPE/PI.

Pregão Presencial: 002/2017/SRP/DPE
CONTR.A'rANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CMM; 41.263.856/0001-37

CONTRATADA: S1I0PPIN(;RÃI ICAST0RE(R. lí. POR PELA
RECO & CIA LTÜ.A)
CNP.1:09.208.587/0001-01

Objeto; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E.XPEDI ENTE.
Valor total do contrato: R$ 167.40 (cento e sessenta e sete reais e
quarenta centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339030).
Fundamento Legal: Lei Federal n" 10.520/2002 e 8.666/93.
Data de .Assinatura: 14 (catorze) de setembro de 2017.
Vigência: da data de assinatura até o dia 31/12/2017.
Signatái ios: DEFENSORIA PÚIÍUCA DO ESTADO DO PIAUÍ E A
SHOPPINGRÃKICAS TORE(R.B. POR1ELAREGO&CIA LI DA)

CONTR AI O N°075/2(H7/I)PF/P1
Processo Administrativo iCO 1995/2017/DPE/l’l.

Dispensa de Licitação n" 028/2017/DPE/PI
LO( ATÁRIA: DEFENSORIAPÚBLlCAüO ESIADO DO PIAUÍ.
CNPJ:4l.263.856/000l-37

LOCADORA: JÚLIA LIMA MAGALHÃES, nesleato representada
por.lOMALI LIMA.MAG.ALl lÃES
CPF: da locadora088.218.953-OOedo representante legal 395.162.293-
87

Objeto: locução como mensalista dc 07 (sete) vagas de estacionamento
próximo ao Fórum Central dc'Tcrcsina-PI.
Valor mensal do contrato: R$ 1.890.00 (um mi! e oitocentos e noventa
reais) mensal.

Fonte Recursos: fonte (100) celemento dc despesa(339036).
Fundamento Legal: Lei Federa! 8.666/93. anigo 24. X.
Data de .Assinatura: 19 (dezenove) de .setembro dc 2017.
Vigência: 12 tdozel meses, contada a partir dc sua assinatura.
Signatários: DEFENSORj.A Pl BLICA DO ES T.ADO DO PIAUÍ E
JULI.A LLM.A M.AG.ALIIÃES, neste ato representada por.lOMALI
LI.VIA MAGALHÃES.

Teresina, 26 de setembro de 2017

Tuany dc Sousa França
Pregoeira da DPE/PI

Of. 157

covkuno do ksiado no niAia
SKC nm.XRIA OK KS TADO PARA IN<-l.LSÂO DA PKSSOA
t:oMi)i:iu:ii':.s(:iA-si.ii>

EXTIUTO DE PL'BLICAÇAO-SElD

Contraio 007/2017SEID

Objeto: O objeto do presente contrato 6 a prestação de serviços dc
publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo,  o planejamento, a
conceituação. a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação c a supervisão da e.xecução externa, a compra dc mídia c
a distribuição dc campanha, peças c material publicitários, com intuito
dc atender ao princípio da publicidade c ao direito à informação, dc
difundir idéias, dc promover a venda dc serviços ou dc informar o
público cm geral.
Parles: Secretaria de Estado para Inclusão da Pes.soa com Deficiência
- SEID e a Brick Miranda Gomes - ME. Eclética Comunicação S/S
LTDA. Madc Propaganda, Nova Comunicação LTDA - EPP. S/A
Propaganda LTDA.
Viiiculação: O presente Contrato vincula-se ao Processo
Administrativo n° AA.002.1.013189/17-94. decorrentes da Ata dc

Registro de Preços n® XIV/2016. concorrência n° 002/2015-CPL-
SEADPREV/Pl. submetidos ao crivo da Lei n° 8.666 de 1993.

\ alor: 79.039,74 (setenta e nove mil trinta e nove reais e setenta e

quatro centavos).
Vigência: De 12 me.ses. podendo ser prorrogado conforme disposto
na Lei federal n° 8.666/93.

Data dc a.ssinatiira: 10 de agosto de 2017.

SEGUNDO TERMO ADITIN G AP TERMO DE COOPERAÇÃO
TI-CNIÇA
Processo Admitiistrativo ii" 01832/2017/DPE/Pl.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES l ADO DO PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/0001-37

Contratado: AGÊNCIA DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ:ü8.8,39.135/000l-57

Olijcto: Acrescentar itens referente a emissão de certificados digitais.
Valordo contrato: por demanda, com prévia autorização
Fonte Recursos: fonte (100). elemento de despesa (339139).
Fundamento Legal: ari. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei
8,666/93.

Data dc Assina tu ra: 20 (vinte) de setembro de 2017.
Mgência: por 24 meses a partir da data de assinatura (15 de .setembro
de 2016) do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
Signatários: DEFENSORiAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EA
AGÊNCIA DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO
PIAUÍ

O f. 33(1

EXTR.VTO DICPUBLICAÇAO-SEID

Quinto.Aditivo ao ('outrato (KI7/20I6 SEII)

Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato 07/2016. c a
prorrogação do prazo para execução da obra de Reforma c Ampliação
da nova Sede de.sta Secietaria por mais 90 (noventa) dias. a contar do
término do prazo do Quarto Termo Aditivo, que foi assinado no dia 03
de abril de 2017. conforme autoriza a cláusula sexta, subcláusula
segunda do referido Contrato Administrativo, cm conformidade com a
Lei 8.666/93.

Signatários: Mauro Eduardo Cardoso e Silva- Secretário da Secretaria
de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência-SEID e Loysianne
Vaz Ibiapina- representante da Construtora Vale do Manibré LTDA.
Data dc assinatura: 03 dejulhodc2017.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Delen.soria Publicado Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira Tapcly.
138, R. Noivos Teresina-Pl ou pelo lel. (86) 99476-5262.
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