
c -

u.:  í';.'-.: ...
/

DEFENSORIA PUBLICA ,./

DO ESTADO DO PiAUl

CONTRATO N° 051/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 01682/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2017, ART.24, II, DA LEI n“ 8.666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, QUE

ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA C. M. F,

VILAR DE CARVALHO - ME (IMUNIZART) NOS

TERMOS DA LEI N« 8.666/93, ART. 24, II.

CONTA BANCARIA;

BANCO DO BRASIL S/A:

AGÊNCIA N”: 3507-6

C/CORRENTE N”; 53278-9

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob 0 n

41.263.856/0001-37, 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 à Rua Nogueira Tapety, n° 138, Bairro dos Noivos,

nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa

C. M. F. VILAR DE CARVALHO - ME (IMUNIZART), pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o n° 11.118.428/0001-50, estabelecida na cidade de Teresina, Rua São

Pedro, n° 3200, Bairro Ilhotas, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato

por seu diretor CARLOS MOACIR FERREIRA VILAR DE CARVALHO, inscrito no CPF

sob 0 if 921,956.103-14, portador da Carteira de Identidade N° 2.045.038 SSP-PI, doravante

denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de

controle de pragas urbanas, para a Defensoria Pública do Estado do Piauí, considerando o

resultado do processo administrativo 01682/2017/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:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto contratação de empresa especializada em controle

de pragas urbanas (dedetização, desratização e descupínização) nos prédios da Defensoria
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

Pública do Estado do Piauí, conforme especificações constantes neste contrato
administrativo.

e processo

ESPECIFICAÇÃOITEM VALOR TOTAL
01 Desinsetização R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)

R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)

R$ 4.630,00 (quatro mil e seiscentos e trinta reais)

02 Descupinização
03 Desratização

VALOR TOTAL DO CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição e juntada
proposta de preço e seus anexos ao Processo Administrativo e a respectiva Ordem de serviço.

, a

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto deste contrato será fornecido 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.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá pelo objeto fornecido

mil e seiscentos e trinta reais) que será paga no prazo de lei, de acordo com a efetiva execução
de serviço.

importância de R$ 4.630,00 (quatro

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 UNICO - 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 100 e elementos de despesa 339039.

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Regime De Execução:

Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global do
tipo menor preço;
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a) A execução deverá ser efetivada imediatamente  a contar da ordem de serviço, que só poderá ser
emitida após a emissão da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho

b) O preço proposto inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas

a mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão do serviço,

c) Configurando-se atraso na EXECUÇÃO, 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),

d) Após a requisição e não houver a EXECUÇÃO do objeto, 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.

e sociais com

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados 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 o

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

parágrafo 1®, do art. 65, da Lei tf 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à licitante, direito a

qualquer indenização.

no

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) 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 execução do objeto;

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

b) Compete à CONTRATADA:

1 - executar 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;

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;
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DO ESTADO DO PIAUÍ

5 - não transferir no todo ou em parte

CONTRATANTE;

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

7 - acatar e atender as reclamações quanto às especificações, validade e quantidade dos serviços, o

que não atenda às especificações do Contrato e cumprimento dos prazos, previamente
estabelecidos;

execução deste contrato, sem prévia anuência da

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 execução;

a.3. Paralisação na execução 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 o § 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 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
CONTRATANTE, garantida

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
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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
Cadastro de Fornecedores da DPE/PI;

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

no

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÂO

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

apresentada pela CONTRATADA e em pesquisa de mercado realizada no Processo

Administrativo n 01682/2017, bem como na Lei N® 8.666/93 e em suas alterações posteriores e
demais alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE até o 5®(quinto) dia do mês subseqüente à assinatura deste contrato,
providenciará 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

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.

,  suas

Teresina-PI, 08 de junho de 2017.

\
DRA. FRANCISCA HILB ÈTH

DEFENSOILA PÚBLICA - GERAL

CONTRATANTE

AL EVANGELISTA NUNES

CARLOS MOACIR FERREIRA VILAR DE CARVALHO

C.M.F VILAR DE CARVALHO-ME

CONTRATADA
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Diário Oficial

Tercshw(Pl)-Terca-feira, 13 de junho de 2017 ● N" IIO 25
Resumo cio Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo
Aditivo a prorrogação do prazo de execução por mais 03 (três) meses
a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data de Assinatura do Aditivo: 19 de maio de 2017.
Signatários do contrato: Pela Contratante: Janainna Pinto Marques c
Pela Contratada: Gustavo Macedo Costa.

PERMO ADITI VO N°01 Aü CONTRATO N° 01 /2017
Processo administrativo N° AA.013,1.1.000435/16-61.
Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraeslrutura do Piauí
CNP.I do Contratante: 06,553.531/0001-98
Nome do Contratado: CARVALHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado: 05.366.234/0001-70.

Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo
Aditivo a supressão no valor de R.S 3.891.91 (três mil. oitocentos e
noventa e um reais, noventa c um centavos) tlcando o contrato original
em R$ 335.086.89 (Trezentos e trinta e cinco mil, oitenta e seis reais
oitenta e nove centavos) c prorrogação do prazo de execução por mais
60 (sessenta) dias a contar da assinatura deste instrumento.
Data de Assinatura do Aditivo: 19 de maio de 2017
Signatários do contrato: Pela Contratante: Janainna Pinto Marques e
Pela Contratada: André Carvalho Sampaio.

Janainna Pinto Marques
Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piaui-SHINFRA/Pl

Of. 450

Extrato de prorrogação de prazo-2()17

ReTerencia: Convênio N° 66/2010- Processo: N° 16.522/2010
Conccdcnie. Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Convenente: Município de Caxingó - PI
Objeto do Convênio: Execução de 3.266.48 m^ de Pavimentação em
Paralelepipedo. ntts seguintes vias urbanas: Rua Projetada 01 (2.842 00
m ) e Rua Projetada 02 (424.48 m-). na zona urbana do município'de
Caxingo - Pl. Objeto _do Aditamento: Prorrogação de oficio do prazo
de vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias por ato administrativo
Data da Assinatura: 12/06/2017

Assina: Janainna Pinto Marques - Secretária da Infraestrutura do
Estado do Piaui.
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Ato Adrninistrativn

COM RA TO N°n5l/2ni7/l>PI7PI
Processo Administrativo n” 1682/2017/DPE/PI.
Modalidade: Dispen.sa de Licitação n"23/2017/ I)1»E-P1, art. 24, II, da
Ici 8.666/93

Contratado: C. M. F. VILAR DE CARVALHO
CNP.J:11,118.428/0001-50

Objeto: Contratação de empresa especializada ein controle de pragas
urbanas (dedetização, desratização e descupinização).
Valor do contrato: RS 4.630,00 (quatro mil e seiscentos e trinta reais)
I' onte Recursos: lonte (00) e elemento de despesa (339039)
Fundamento Legal: Lei Federal n"8.666/1993
Data de Assinatura: 08 (oito)dejunho de 2017.
Vigência: por 6 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura

PLBUCA do estado do PIAUÍ E.A
LMPRLSACM.EVILARDECARNAUIO.

TERMO ADrm()Nonoi/2m7/hl>l7l>l
REF CONTRATO n" M 3/2016/DPE/Pl
Processo Administrativo n°0607/2017/DPE/PI

“-263 856Si°3?'^
C ONSrR.ÇÃO .

CNPJ: 12.922,475/0001-14

Objeto: Renovação do contrato n^ 1 13/2017 por 06 (.seis) meses

J^alor mensal do contrato: R$2.215.00 (dois mil e duzentose quinze

Fonte Recursos: fonte (00) e elemento de despesa (339037)
T undamento Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002
Dabí de Assinatura: 14 (quatorze) dejunho de 2017
Vigência: do dia 14/06/2017 até 13/12/2017
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAI  í F

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  c Contratos da
.  'n Endereço: RuaNogueira Tapetv
138,B.NoivosTeresina-Ploupelütel.(86)99476-5262

Of. 096
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TERMO ADITIVO N^ 01 AO CONTRATO N° 14/2017
Processo administrativo N" AA.013.1.000429/15-73

ííx.nf Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98

Nome do Contratado: F & W CONSTRUÇÕES LTDA-ME (
CONSTRUTORAAGUIAR). ^ '
CNPJ do Contratado: 10.402.888/0001-42.

Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo
Aditivo a prorrogação do prazo de execução por mais 30 (li inia) dias a
contar da data da assinatura deste instrumento.
Data de Assinatura do Aditivo: 24 de maio de 2017,
Signatários do contrato: Pela Contratante; Janainna Pinto Marques e
rcla Contratada: Francisco Wilson Amaral Agu'

TERMO ADITIVON" 04AO CONTRATO N° 15/2016
Processo administrativoN'‘AA.013.1.000133/15-40 (16.902/15).
oxinf S'-‘cretariade Estado da Infraestrutura do Piauí
CNPJ do Contrat

lar.

ante: 06.553.531/0001-98
Nome do Contratado: CONSTRUTORA CAXÉ LTDA
CNPJ do Contratado: 06.226.439/0001-13.

Of. 448
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RAl INCAÇÂO E HOMOLOGAÇÃO DATOMADA DF PRECON"
023/2016. ^

PROCESSO ADMINISTRATIVON® 0353/2016 SEDEC/PI

CONTRATANTE:SECRETARlA ESTADUAL DE DEFESA ClVII -
SEDEC/Pl

M0?90*^ CONS7'RUÇÂO LTDA (CNPJ: 03.194.654/

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICAESPECIALIZADA

PARACONSTRUÇÃOE IMPLANTAÇÃO DE 11 (ONZE) SISTEMAS
SIMPLIFCADOS DE ABASTECIMENTO DEÁGUAEM 1 l(ONZF)
municípios do ESTADO DO PIAUÍ(CAMPO GRANDE
PALMLIRAIS. ALAGOINHA. REDENÇÃO DO GURGUEIA
MONSENHOR GIL. PAQUETÃ. El.IZEU MARTINS. BARRAs'
BATALI ia. GILBLIEIS E SEBASTIÃO BARROS)
VALOR; R$ 872.632,11 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E
SEISCENTOS E TRINTAE DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) FONTE
DE RECURSO; 00/10. ’
PUBLICA-SE.

TERESINA. I2DEJUNHODE2017.
ÍIELIOlSAiAS DASILVA

SECRETÁRIO ESTADUAl. DA DE1'ESAC1 VIL

Of.270


