
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N" 071/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N** 01601/2017/DPE/PI
^SPENSA DE LICITAÇÃO 21/2017, ART.24, lE DA LEI n° 8.666/1993

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SWITCH E
ROTEADOR QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
PIAUÍ E A EMPRESA

COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, COM
FULCRO NA LEI 10.520/2002 E 8.666/93.

CONNECT

CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL:
AGENCIA N°: 3219-0
C/CORRENTE N°: 1019-7

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado do Piauí, entidade de direito público por

r^^LICA 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-
Pt através de sua Defensora Pública Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL
EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG n° 1101403 SSP-PI CPF
470.488.323-04, com endereço profissional

n°
.  o, . , í^ua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,

leresina-PI, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a
empresa CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA CNPJ n°

o 1 ^ 9.820.430-6, com sede na Rua Senador Cândido Ferraz
"  64.001-390, Teresina-PI, Fone: (86) 3233-5770, neste ato representado

SSP^pV^^rPF representante legal, portador do RG: 928.100
iôT-n, UPF. 412.544.653-91, doravante denominado simplesmente CONTRATADA têm
entre si ajustado o presente Contrato com base na documentação apensa ao Processo
AdmimstraOvo N« 01601/2017, sujeitando-se a contratada e a contrataníe aos preceL do
aireito publico, 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
clausulas e condições que seguem:

na

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
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Constitui objeto deste contrato a contratação para aquisição de switch e roteador, de acordo

com 0 Processo Administrativo, acima referido, que passa a integrar este instrumento,

independente da transcrição, em conformidade com as especificações técnicas.

DESCRIÇÃOITEM QUANTIDAD PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTALE

01 Switch de 8 portas DLfNK
DES-1008C

R$58,5010 R$ 585,00
(quinhentos e
oitenta e cinco

reais)
02 Roteador Intelbras de

300MBPS IWR 300N
R$91,0014 R$ 1.274,00 (um

mil e duzentos e

setenta e quatro
reais)

VALOR TOTAL R$ 1.859,00 (um mil e oitocentos e cinqüenta e
 nove reais)

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

O objeto deste contrato será fornecido pela CONTRATADA, sob o regime de
execução indireta 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 pelo objeto fornecido a importância RS 1.859,00 (um mil e
oitocentos e cinqüenta e nove reais) que será paga no prazo de lei, de acordo com a efetiva
entrega.

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.
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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 100 e elementos de despesa 449052.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO:

Os serviços terão a forma de execução indireta,

tipo menor preço;
regime de empreitada por preço global do

no

a) A entrega deverá ser efetivada imediatamente contar da entrega à CONTRATADA, da
requisição, 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 e sociais

a mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão da reforma,

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)
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/PI aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta
alínea do subitem do instrumento convocatório.

com

, ao

na

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

o presente contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2017. A vigência do contrato fica
condicionada à existência de créditos

despesas.
orçamentários para o exercício em que ocorrerão as

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:
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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.

- 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;

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 administrativo;

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 convocação;

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;

b)

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

recuperaçãojudicial 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. rf 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.
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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 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.

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° 01601/2017, 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®(quÍnto) dia do mês subseqüente à assinatura deste contrato,
providenciará sua publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), visando garantir a eficácia
do ato.
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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, 04 de setembro de 2017.

FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES

defensora pública geral
CONTRATANTE

LUCIANA SAN/TOS DA^íTAS
CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA

CONTRATADA

N.
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UONERNO DO ESTADO DO PIAri
SECRETARIA DE ESTADO DOTCRISMO SETI R

GOVERNO DO ESTADO DOPIACÍ

Agrnciii df Defesa Asro|>ecunria du Estudo do Piiiui 4Í>4M

Extrato do 2* termo aditivo ao Contrato ii° (H)3/2017
ATO DEAM I.AÇÃO

NOME DO CONTRAIAM E: SECRETARIA DE l-STADO DE
TURISMO DO PlAUI
CNPJ DO CONTIUTANTE: 08.783.132/000149
NOME DO CON riU I ADO: A.A DOS SANTOSNETO.
CNPJ DO CONTRATADO: 20.927.442/0001 -95

RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO: alterar o prazo de vigência do
contrato 003/2017, que passa a ler o seus efeitos até a data de 31/12/
2017. conforme recomendação da Controladoria Geral do Estado, através
da I nstrução Normativa n® 01/2013.
PRAZO DE VIGÊNCIA: ate 31/l 2/2017
DATADEASSINATURVDOTERMOADITIVO: 12/07/2017

AÇ.-\0 ORÇAM ENTÁRI A: 23695161.328
N A TL:REZ.A da DESPESA: 4.490.51
FONTE DO RECURSO: 17

SIGNATÁRIOS DO (X)NTR.ATO: Flávio Rodrigues Nogueira Júnior.
pclaSECRETÁRlA DE ESTADO DO TURISMO DO PlAUÍ-SETURc
Aprígio Antônio dos Santos Neto. pela Empresa A.  A dos Santos Neto.

FLÁVIO RODRIGUES NOGUEIIU JÚNIOR
Secretário dc Estado de 'Turismo

Of. 354

O Diretor Geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do

Piaui/ADAPl/PI. no uso de suas atribuições legais  e considerando a

prerrogativa legal da Autoridade

Federal dc anular seus próprios atos, quando eivados de vícios, torna

pública a anulação dos efeitos decorrentes das seguintes publicações:

CONTRATO EMERGENCIALN® 14/2017. publicado no Diário Oficial

do Estado, Edição de 23.08.2017. N° 158. pág. 64.

Teresina, 13 de setembro de 2017.

BERNILDODUARIT.VAI.

Diretor Geral .ADAPI/PI

Of. 569

GÜNKUNO no ÍÍSTADO DO PlAUi
SK( RiriARI A DA INTRAKS I RI ITiRA - SKINtRAI

RETIFICAÇÃO

A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí, vem retificar

publicação referente ao número do contrato 29/2017 e da data de

assinatura, publicado no D.O.E. 170 de 1 1/09/2017, cuja redação
correta é "'contrato n° 32/2017 e data de assinatura 04/09/2017.”.

Publique-se.

pÇlULlCA

EXTRATO PARAPUBLICAÇAO
AtoAdniiiiistnilivn

CON'TR.ATO N° 071/2017/DPE/PI
Piveesso Administrativo n“ 01601/2017/DPE/PI.
Dispensa de Licitação: 21/2017/DPE
CONTRATANTE: DEFENSORIA PUBLICA DÜ ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:4l.263.856/000l-37
CONTRATADA: CONNECT CO.MPUI ADORES i: SISTEMAS I ;TDA
CPF: 00.489.297/0001-09

Objeto: aquisição dc s« itch e nitcador.
Valortotaí do contrato: R$ 1.859.00 (um mileoitocentosc cinquenta e
nove reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (449052).

_ Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93, artigi
. Data dc .Assinatura: 04 (quatro) de setembro d

O 24.11.
.c2017.

Teresina. 13 de setembro de 2017.

Janainna Pinto Marques
Secretária dc Estado da Infraestrutura do Piauí-SEINFRA

Of 779

GONERNü DO ESTADO 1)0 PIAUÍ
.SlX KllTARIADEUSTADO DA.irSTK:^

Vigência: ate31 (trinta c um) dc dc/eniliro dc 2017.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA 1)0 ES LADO DO PIAlfi E
CONNECTCOMPITADORESESISTEMAS LTDA.

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

Of 15»
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AVISO DE LICn.AÇÂO

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Justiça do Estado

do Piauí torna público que realizará Pregão Eletrônico. Poderão

participar da licitação as empresas que atendam o disposto no

instrumento convocatório da licitação.

Pregão Eletrônico n" 008/2017 - CPL/SEJl^SPI.

Objeto: Registro de preços para.Aquisição dc materiais dc consumo c

permanente de 2.000 (dois mil) cadeados para o Sistema Penitenciário
do Estado do Piauí.

Critério dc Julgamento: Menor Preço.

Acolhimento das Propostas: 15 dc setembro de 2017. as09:00hno
sistema do Banco do Brasil, www.licitacoc.s-e.com.br

■Abertura das propostas: 28 de setembro de 2017. as 09:00h
Início da Rodada dc Lances: 29 de setembro de 2017,as l)9;00h.
Informações: Av. Pedro Freitas. S/N. Centro Administrativo. Bloco
G Secretaria de Justiça, 2° andar. Comissão Permanente de Licitação
- CPL/SEJUS/Pl, Teresina/Piauí, CEP: 64018900.
Publique-se
Raimundo Nonato Dourado Filho
Prcgociro
Daniel Carvalho Oliveira Valente
Secretário da Justiça do Piaui

TERMO DF. RirUFICAf ÂO

Aos treze dias do mês de setembro do ano dc dois mil e dezessete, na
sala da Coordenação dc Licitação c Contratos desta Defensoria Púbíica
do Estado dp Piauí, RE'TIT'1C(). em parle, o EX’TRA'T() DE
PUBLIC.AÇ.AO do 'Teimo Aditivo n° 006/2017 referente ao Contrato n*’
026/2013/DPE/Pl. constante no Diário Oficia! do Estado n“ 122. página
11. de.03 dc iulbo de 2017. no que se refere à VIGÊNCIA, logo.
SELE:. “VIGÊNCIA: da data de ííS.sinaturaaté.30/06/2017, LEIA-SE:
\ IGENCI.A:apartirde ()1/fí7/2017até3»/04/2»l8”

Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES TADO IX) PIAUÍ EA
TICKETSOLUÇÕES HDI-Gf S.A ('nCKI-:T LOG)

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