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DEFENSORIA PÚBLICA \V ''
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 08/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 4076/2016/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N‘03/2017/DPE/PI, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)

CORRENTE DE 95M E 09 (NOVE) POSTES COM 1,50M

PARA DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL SITUADA, NA

AVENIDA JOÃO XXIII, QUE ENTRE SI CELEBRAM A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PIAUÍ E A

EMPRESA A LUIZ NETO -ME (SKALA

METARLÚRGICA), NOS TERMOS DAS LEIS 8.666/93.

CONTA BANCARIA:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA N° 3507-6
C/CORRENTE Nn2267-X

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado do Piauí, entidade de direito
público, por intermédio da A DEFENSORIA PÚBLICA 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-PI, através de sua Defensora Pública Geral 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, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa
A LUIZ NETO-MEE (SKALA METALÚRGICA), CNPJ n.° 02.891.966/0001-91,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ANTONIO LUIZ
NETO, RG 759.863-SSP PI, CPF 342.691.423-91, residente e domiciliado na Rua Mogi
Mirim, 1960, Itararé, resolvem de comum acordo finnar o  presente Contrato
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORRENTE DE 95M E 09 (NOVE)
POSTES COM 1,50M PARA DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL SITUADA, NA AVENIDA
JOÃO XXIIL considerando o resultado do processo administrativo 4076/2016/DPE/PL de
acordo com as Leis N” 8.666, de 21 dc junho de 1993, e suas alterações posteriores,

mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORRENTE DE
95M E 09 (NOVE) POSTES COM 1,50M PARA DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL

SITUADA, NA AVENIDA JOÃO XXIII, de acordo com a planilha de preço, que passa a
integrar este instrumento, independente da transcrição.

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

1



f

< /

DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

ESPECIFICAÇÃO VALOR

TOTAL
QUANTIDADEITEM

R$Aquisição de 01 (uma) 01
corrente de 95m e 09

(nove) postes com
l,50m para defensoria
pública criminal situada,

na avenidajoão xxiii

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.

01

3.185,00(três
mil e cento e

oitenta e cinco

reais)

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

A realização do objeto deste contrato serão fornecidos 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

A CONTRATADA receberá a importância de RS 3.185,00(três mil e cento e

oitenta e cinco 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, Seguridade Social e FGTS.

CLAUSULA 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 (00) 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 no local

onde será instalado o material, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado
constante da Proposta, mediante requisição de acordo com a necessidade desta DPE/PI.

A entrega deverá ser efetivada conforme a solicitação do pedido.
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§ 1® - A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fomecimento/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° - 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 de três meses, 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 confomie estipulado neste contrato, após a entrega e
prestação do serviço;

3 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços/objeto do presente
contrato.

4 - solicitar o objeto deste contrato conforme quantitativos estabelecidos,
b) - Compete à CONTRATADA:

1 - executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que o serviço 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 licitatório;

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;
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:
a.l. 0 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 extra-judicial;
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 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*" 04076/2016, 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 rf
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 janeiro de 2017.

FRANCISCAmiLDETH É,EAL EVANGELISTA NUNES
FENSOfeVÍ>ÚBLICA-GERAL

CONTRATANTE //
s Iala metall

c

GICA

TÕLuIWWeio7

NjETO
á^ALA METALÚRGICA

CONTRATADA
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DESPAC HO DE RATIFICAÇÃO E1 lOMOLOGAÇÂO DE
DISPENSA DE LIC:iTAÇÂO

DEFEWSOaiAPÚBlICA
IX) tS lAtíO UO K1A«,1

O procedimento de jicitaçâo de que trata o Processo n°
030.Ü82.00Ü244/I7. tem por objeto a Contratação Emergencial de
Empresa Especializada para Reforma do Prédio da Sede do DETRAN/

Pl. I'oi em toda a sua tramitação atendida a icgisiação pertinente
consoante Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica desta autarquia

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito. RAIIFICO a Dispensa
de Licitação n° 002/2017. com fundamento no Art. 24, inciso IV, da Lei n®
8.666/93 e suas alterações posteriores, para Contratação de Empresa
Especializada para Reforma do Prédio da Sede do DETRAN/PI cujo
contrato serácelebradocomaempresaTECNICENGENHARIALTDA-

EI’l’. r(^istrada no CNPJ sob o n° 04.711.160/0001 -07,...
295.467.98 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil. Quatrocentos e Sessenta e
Sete Reais e Noventae Oito Centavos) DETERMINO que sejam adotados
os procedimentos necessários à contratação retro.

Cumpra-se.
Publiquo-se.

com valor total de R$

EXIRATO PARAPl BLICAÇÂO
Ato.Admini.strativo

CONTRArO 007/2017/DPI7PI

Processo Administrativo n'’04078/2016/DPE/Pl.

Dispensa dc Licitação n®: 02/2017/DPE/l’I

Contratante: DEFENSORIA PÜBUCA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ:41,263.856/000l-37

Contratado: LUIZNETO-MEE(SKALAMETAI.ÚRGICA)
CNPJ: 02.891.966/0001-91

Objeto: Aquisição de uma grade dc abrir com vcigalhôes com 90 MM

de afastamento medindo 1. 10 m x 2,20 m e uma porta de abrir de aço
veneziana, medindo 0.87 m x 2.17 m, que serão instalados na nova sede
da Defensoria Pública de Picos

Valor do contrato: R$ 1.034,00 (um mil e trinta e quatro reais)
Fonte Rccurso.s: fonte (00). elemento de despesa (339039).
I●'undamcnt() Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002.
Data de.Assinatura: 19 (dezenove) de janeiro de 2017.
^'igcncia: de 03 (três) meses a partir da assinatura do contrato
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EA
EMPRESALUIZNETO-MEE(SKALAMETALÚRGICA)

CONTRATO NO 08/2017/ni>F/PI
Proce.ssoAdniini.strativo n° 04076/2016/DPE/PI,
Dispensa de Licitação n°: 03/2017/DPE/PI
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ:41.263.856/0001-37
C:ontratado: LUIZNETO-MEE(SKALAMETALÚRGiCA)
CNPJ: 02.891.966/0001-91

Objeto: Aquisição dc uma corrente de 95 m e09 postes com 1.50 m para
Defensoria Pública situada na Avenida João XXI11
Valor do contrato: R$ 3.185,00 (três mil e cento  c oitenta e cinco reais).
Fonte Recursos: fonte (00), elemento de despesa (449052).
Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e 10,520/2002.
Data de Assinatura: 19 (dezenove) de janeiro de 2017.
Vigência: de 03 (três) meses a partir da assinatura do contrato
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EA
EMPRESA LUIZ NETO-MEE (SKALA METALÚRGICA)

CONTRA I O N° 09/2017/DPl- /PI
Processo Administrativo n°0091/2017/DPE,''PI,
Dispensa dc Licitação n": 001/2017/DPE/PI
C:ontratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ:41.263,856/0001-37
Contratado: DIGITAL CLIMATIZAÇÀO
CARVALHO
CNPJ: 13.178.565/0001-05
Objeto: Locação de 02 (dois) climatizadores em razão dc realização do
programa Justiça Itinerante no Espaço João XXIII
Valordo contrato: R.? 3.000.00 (três mil reais).
Fonte Recursos: fonte (00). elemento de despesa (339039),
Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002.
Data de.Assinatura: 19 (dezenove) de janeiro de 2017.
Vigência: de 03 (três) meses a partir da assinatura do contrato
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EA
EMPRESA DIGITAL CLIMATIZAÇÀO
CARVALHO

R M C JALES DE

R M C JALES DE

Teresina-Pl, 13 de Janeiro de 2017.

Arâo Martins do Rêgo Lobão
Diretor Geral -DETRAN/PI

EXTRATO DO C:ONTRArO N®Ü03/2017

Nome do Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
-DETRAN/PI
CNPJ do Contratante: 06.535.926/0001-68
Nome do Contratado: TECNICENGENHARIALTDA-EPP
CNPJ do Contratado: 04.717.160/0001-07
Re.sumo do Objeto do Contrato: O objeto do presente Contrato
emergencial consiste na Reforma do Prédio da Sede do DETRAN/Pl
em conformidade com o processo Administrativo if. 030.082.000244/
17. Dispensa n° 002/2017, que, com seus anexos, integra este
instrumento, independentes de transcrição.
Prazo dc Vigência: 180 (cento e oitenta) dias.
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias. prorrogáveis.
Data de.Assinatura do Contrato: 13 de Janeiro de 2017.
Valor Global: RS 295.467.98 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil
Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos).
Plano Interno:2368
Natureza de l)cspe.sa: 44.90.51
Fonte dc Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: Arào Mailinsdo Rêeo
(DETRAN/PI)PciaContraiada:TECNICENGENHARIALTDA-TE
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COMI.SSÃO I*KRM.\.\KMT:|)EI.K I IACÀO

AM.SO DF. l’RORR()GAÇ.\() PRA/.O
TO.M.VDA DE PREÇOS N'’.ü0l/20!7-Fl ESPl

PRO( ESSOAl).MIMSTR.VrD()VOOÜ46/16-Fn:SPI/liESPI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRlvSA ESPECIALIZADA l'
I lABll.l lADAl-AJENGENI lARIANA AREADI-: (.'ONSTRUÇAOCTVIL
PARAJ'.XECT,IÇAO DA OBRAE SERVIÇOS DE CÜNSTKUÇÂODÜ
(lAI.PAOCOM TUNÇ.A()l)l-;DEP()Srr().L(X:AU/AIX)NOCAMPUS
POr-,rATURQUArONETü,N'’2231.BAIRROPIRAJA.NACIDADE DE
i I -.RI -.SIN.A - Pl. n í‘(); Menor preço. ACom i.ssào Pemiancntc dc 1 ,icilaç()e.s
da tUESPI. c<.)miinica aos Srs, liciUimc.s t|ue a data ái Sessão I‘ública de
alvmirado pR)ccdimcmolictiatórioanLTÍonnenieiiuircadapara(24/(ll /2017),
licaproiTogadopaniodia07/(I2/2017 no mesmo bonuioe locaLMOTIVO:
Di'..MoNSrR.vn\() de co.mposiçoes. esclarecimentos
ADICIONAIS: Comissão Permanente de l.ieitações. siUuida á Riui João
Cabral. 21^ 1 - Piraiá. Fone: (86) 3213-7 l69.Tcrvsina4T, CEP64002-150,

Teresina (PI), 20 dc Janeiro dc 2017.

(Tmdida Helena dc.Mcncar.Andrade
Presidente

CPI.
OL 024

.Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: RuaNoguciraTapety.
138. B. Noivos Teresina-PI ou pelolel. (86) 8845-2422.
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