
yDEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 066/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 01962/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N^33/2Q17/DPE/PI, ART,24, II, DA LEI 8.666/1993.

AQUISIÇÃOCONTRATO

VENTILADORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PARA DE

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO PIAUÍ E A

EMPRESA VENTANIA LTDA - ME, NOS TERMOS

DAS LEIS 8.666/93.

CONTA BANCARIA:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA N” 4249-8
C/CORRENTE N°13174-l

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 if 41.263.856/0001-37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos
Noivos, Teresina-PI, através de sue Defensor Público Geral em Exercício o Sr. ERISVALDO
MARQUES DOS REIS brasileiro, casado, inscrito no RG rf 1318675 SSP-PI, CPF n°
678035473-70, com endereço profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,
Teresina-PI, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa
VENTANIA LTDA - ME, CNPJ n." 23.502.610/0001-99, situada Rua Clodoaldo Freitas
1505, Sala 01-A, Norte, Centro, 64.000-360, doravante denominada CONTRATADA, neste

ato representada por AGESILAU OTÁVIO DE SOUZA, RG 150.396- SJSP-PI, CPF
079.230.153-68, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato para AQUISIÇÃO
DE VENTILADORES, considerando o resultado do nrocesso administrativo
Q1962/2017/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 VENTILADORES, 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 PIAUÍ

ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTALQUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO

ITEM

R$ 180,00 R$ 5.400,00(cinco

mil e quatrocentos

reais).

3001 Ventilador Tufão, com

50 cm, parede, bivolt

220, Loren Sid.

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 entrega do objeto deste contrato será fornecida pela CONTRATADA, 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.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá a importância de R$ 5.400,00(cinco mil e

quatrocentos reais), 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, Trabalhista, 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 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 - 449052.

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 reQuisicão de acordo com a necessidade desta DPE/PI.
A entrega deverá ser efetivada conforme a solicitação do pedido. u
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

§ 1° - 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, 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 até 31 (trinta  e um) de dezembro de 2017,

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 1°, do art. 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;

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;

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

4 - solicitar o objeto deste contrato conforme quantitativos estabeleeidos.

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;
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

Vconvocação;
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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 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 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 aos serviços efetivamente entregues, deduzidos o

valor de multa contratual prevista na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

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

a)

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.
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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 Administrativo n° 00861/2017, 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 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, 31 de julho de 2017.

TltísyÂLDOMARQUES DOS REIS
DÉFENSOR PÚBLICO GERAL EM EXERCÍCIO

CONTRATANTE

7

í
I  :

5n.ÁU OTÁVIO DE SOUZA
VENTANIA LTDA-ME

V

AGÍ

CONTRATADA
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Diário Oficial

40 Teresina(PI) - Quinta-feira, 3 de agosto de 2017  ● A'“ 145

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NM1/2017-DL/SEADPREV/PI

PROCESSO N“AA.002.1.022157/16-38-DL/SEADPREV/PI

Valor do contrato: RS 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais)
Fonte Recursos: fonte (00) e elemento de despesa (339030).
Fundamento Legal: Lei Federal n°8.666/93.
Data de Assinatura: 28 (vinte c oito) de julho de 2017.
Vigência; por 12(doze) meses a partir da data de assinatura.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EA
EMPRESAASA DISTRIBUIDORA LTDA.

Fica REVOGADO, com fundamento no art. 49 da Lei n° 8.666/93,
consubstanciado com o art. 29 Decreto n° 5.450/05, o Pregão Eletrônico
n° 11/2017-SEADPREV/PI, que possui como objeto REGISTRO DE
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PÁS CARREGADEIRAS SOBRE
RODAS, MOTONIVELADORAS, SEMl-REBOQUE NOVO, TRATOR
DE ESTEIRAS COM LAMINA, CAMINHÃO BASCULANTE
TRUCADO, CAMINHÂOTRATOR - CAVALO MECÂNICO, COM
VISTAS A ATENDER DIVERSOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE
ATUAÇÃO DA CODEVASF/7* SR, em face de razões de interesse

público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para Justificar tal conduta.
INFORMAÇÕES: DL -Avenida Pedro Freitas, s/n, 2° andar, Bairro
São Pedro, emTcresina/PI. Telefone: (86)3216-7517.
Email; licitacao@sead.pi.gov.br

CONTRATO N° Q66/2017/DPE/Pf

Dispensa de Licitação n”: 033/2017CPL/DPE/P1
Processo Administrativo n“ 01962/2017/DPE/PI.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:4I.263.856/0001-37
Contratado: VENTANIALTDA-ME.
CNPJ:23.502.610/000l-99

Objeto; aquisição de Ventiladores.
Valordo contrato: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
F'onte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (449052).
Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/93.
Data de Assinatura: 31 (trinta e um) de Julho de 2017.
Vigência: até 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 a partir da data de
assinatura

Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EA
EMPRESA VENTANIA LTDA-ME

Alcione C. Lopes Cavalcante
Diretora de Licitações - DL/SEADPREV

Francisco José Alves da Silva

Secretário de Estado da Administração e Previdência

Of. 894 lERMQADITlVO N‘>002/2Q17/DPE/PI
REFCONTRATOn°017/2Q16/DPE/PI
Processo Administrativo n® 02017/2017/DPE/Pl.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ;41.263.856/0001-37
Contratado: 1" CLASSE VIAGENS ETURISMO LTDA
CNPJ: 00.702.030/0001-40

Objeto: Renovação do Contrato n“ 017/2016 pelo período de 04 (quatro)
meses.

Valordo contrato: R$ 66.510,31 (sessenta c seis mil e quinhentos e dez
reais e trinta e um centavos)
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339033).
Fundamento Legal: Lei Federal n" 8.666/93 e 10520/2002.
Data dc Assinatura; 31 (trinta c um) de Julho de 2017
Vigência: a partir dc 31,07.2017 até 30.11.2017.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ EA
EMPRESA 1 “ CLASSE VUGENS E TURISMO LTDA

OCfCWSOBlA PÚattCA

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N^61/20I7/DPE/PI
Processo Administrativo n“ 01788/2017/DPE/Pl.

Dispensa de Licitação 024/2017, artigo 24,11, Lei 8666/93
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37 e FUNDO DE APARELHAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO
PIAUÍ
CNPJ:24.226.295/0001-87
Contratado: CENTER GRÁFICAE EDITORALTDA-ME.
CNPJ:04.980.871/0001-70

i^>*^}eto: Contratação dc empresa especializada em impressão e
■rodução de Provas para o XVI1 Teste Seletivo dc estágio para

Defensoria Pública do Estado do Piauí.
Valor do contrato: R$ 2,760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais)
Fonte Recursos: fonte (118) e elemento de despesa (339039).
Fundamento Legal: Lei Federal n" 8.666/93.
Data de Assinatura: 18 (dezoito) de julho dc2017.
Vigência: até 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 a partir da data de
assinatura.
Signatários: DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PlAUI E A EMPRESA
CENTERGRAFICAE EDITORA LTDA-ME.

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

Of. 125

COVF.RNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Extrato Termo de Cooperação N“ 01/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVON°:AA.001.1.000871/17-90
PARTES: Secretaria Estadual da Assistência Social  e Cidadania c o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional do
Piauí-SENAR/AR-PI.
OBJETO: O estabelecimento dc parceria e trabalho conjunto entre a
SASC e SENAR/AR-Pl com vistas à execução de cursos, visando
treinar e capacitar pessoas com deficiência e seus familiares para o
mercado de trabalho e o desenvolvimento do empreendedorismo
pessoal, nas localidades indicadas pelas SASC.
VIGÊNCIA: O presente termo terá validade de 12 (doze) meses,
iniciando na data dc sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 12 dc Junho de 2017.
SIGNATÁRIOS: José Ribamar Nolêto dc Santana - Secretário de
Estado da Assistência Social e Cidadania; Júlio César de Carvalho
Lima - Presidente do Conselho Administrativo do SENAR/AR-PI e
Paulo Emilio do Rêgo Monteiro - Superintendente do SENAR/AR-Pl.

Of. 039

A

CONTRATO N° Q65/2017/DPE/P1
Pregão Presencial n“ 019/2016/CPL/DPE/PI
Processo Administrativo n“ 02100/2017/DPE/PI.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/0001-37
Contratado: ASA DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ; 05.062.619/0002-25
Objeto: aquisição de Água Mineral para Defensoria Pública do Estado
do Piauí (interior).


