
DEFEIMSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 082/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 03327/2017/DPE/PI

mSPENSA DE LICITAÇÃO N“ 43/2017/DPE/PI, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE TONER

IMPRESSORAS DA DPE/PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PIAUÍ

EMPRESA A EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA,
NOS TERMOS DA LEI N". 8.666/93.

PARA

E A

CONTA BANCÁRIA:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA N” 3219-0

C/CORRENTE N“ 7485-3

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 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

1 I0I413 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 EDIMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA,

CNPJ n.“ 10.742.806/0001-09, situada na Rua David Caldas (Norte), n“. 694, 64.001-190, doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada por JOÃO ALVES SANTANA NETO, RG
1478926 ITEP RN, CPF 635.539.612-87, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato

PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA DPE/PI, considerando
dp processo administrativo 03327/2Q17/DPE/PI, de acordo com as Leis N“ 8.666. de 21 de iunhn

de 1993, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE TONER PARA
IMPRESSORAS DA DPE/PI, de acordo

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.

NUNES,
brasileira, casada, inscrita no RG n

0 resultado

a planilha de preço, que passa a integrar este
com
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

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 R$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e

noventa reais), que será paga no prazo de lei, de acordo com as quantidades efetivamente entregues.

A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá apresentar prova dePARÁGRAFO ÚNICO

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.

alínea d, II, do art. 65 da LeiPARÁGRAFO ÚNICO - Verificado algum dos casos previstos

Federal if 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econômico

na

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 - 339030.

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 requisição dc acordo
com a necessidade desta DPE/PL

A entrega 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” - 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.

1/*
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DEFEIMSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PiAUi

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência a partir da sua assinatura até 31 de dezembro de 2017, a
CONTRATADA fica 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 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 estabelecidos,

b) — Compete à CONTRATADA:
1 - executar flelmente o objeto deste contrato, de modo que o serviço de entrega seja

efetuado nos termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessáiias

cumprimento do pactuado;
2 - prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela

ao

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;

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

recuperação judicial ou extra-judicial;
a.5. A dissolução da sociedade;

suspensiva, ou em processo de
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DEFEWSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

b) - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Tenno 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. if 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 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
caso de inexecução parcial;

total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no

-  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 reabilitaçao

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;

c)

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÂO

Intet»ram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seus Anexos,
°  03327/2017, a Lei N° 8.666/93, suas

apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo n

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,

Diário Oficial do Estado (DOE), visando garantir,  a eficácia do ato.
providenciará a sua publicação, no
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DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos ao ..
do Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade

alterações posteriores e demais legislação vigente.

parecer do Orgão Jurídico da Defensoria Pública

j com o preceituado na Lei 8.666/93, suas

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

°  da cidade de Teresina, Estado do Piauí, como competente para dirimir

privdliadl ^ outro, por mais

presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.E, por estarem de acordo, fírmam o |

que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.
para

Teresina/PI, 08 de novembro de 2017.

fRANCISCA HILDEm L EVANGELISTA NUNES

defensorI^ PÚBLICA-GERAL
CONTRATANTE

JOÃO àlvess^tãna neto
EDIMILSONALV ^ÁRBOSA & CIA LTDA

CONTRATADA
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUl

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES

VL. UNITÁRIOESPECIFICAÇÃOITEM QUANT VL. TOTAL

Cartucho de Toner 60FBH00

para impressora LEXMARK

MX310dn. Toner novo para

LEXMARKimpressora

MX310dn, com alto rendimento,

garantia (prazo de

validade mínima de 1 ano a

com

R$310,00 RS 5.890,0001 19

contar da entrega do material)

Teresina/PI, 08 de novembro de 2017.

FRANCISCÀIHILDETHLEAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORTAró^LICA-GERAL

CONTRATANTE

c
JOÃO ÃLVES^ ̂rkN^mto

EDIMILSON ALVES BA^OSA & CIA LTDA
CONTRATADA
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KXTRATO DE CONTRATO N'024/2017.
P I^ESSO ADMINISTIUTI \4) N”: AA. 117. i .001726/11-Q.
MODALIDADE DE LIClTAÇAO; Dispensa de Licitação, nos termos do
an. 24.11. da Lei n° 8.666/93.
Fl !NDAMEM'0 LEGAL: art 24, fl, daLei if 8.666/93.
CONTRATANTE: Agência de Tecnologia da Informação do Estado do .

CNPJ:N°b8.839l35/0001-57
CONTR.\TADA: MENKE E BERTOLCONSULTORIASOCIEDADE
SIMPLES LTDA.
CNT.I: N" 18.885.468/0001-76

auditoria pela CONTRATADA à
CONTRA TANTE. verificando se as resoluções, normas, procedimentos e
mividades operacionais desta última confomiam-se as suas respectivas
Declarares de Praticas de Certificação (DPC). Políticas de Certificados
(PC). Políticas dc Segurança (PS), como tambem as resoluções e normas
ecrai.s previstas para as entidades integrantes da ICP-Brasil.
PRAZO DE VIGÈNCI.A: O prazo de vigência deste Contrato seráde 12
(doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
nos lermos previsto em Lei.
DATA DAASSIN'ATURA:27/I0/20I7.
VALOR GLOBAIvi R$ 4.987,00 (quatro mil novecentosc oitentac sete
reais).
.VÇAO (PRO.I/.AI IWOP. ESP.}; 2000
NATUREZ.ADE DESPESA:33fe
FONTE DERECURSOSrOlOOOOlOOO
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:
Pela Contratante: Avelyno Medeiros da Silva Filho
Pela Contratada: Fabiano Menke.

● ati

EXTRATO DF. CONTRATO

CONTRATO N“ 023/2017.
CONTRATANTE: Biuico Bradesco l-'inancianienlo S/A

CONTRATADA: Agência de Iccnoloeia da Informação do Estado do
Piaui/ATI.

OBJETO: Permissãodcaccsso|idaCON3RATADAaCONTRATANTE
ao sjstema SISCONSIGNE f. para implantação dc códigos consignados
na tolha de pagamento dos servidores públicos do Estaoo do Piauí.
VALOR: R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinto centavos), p
impressa no contracheque de cada senador, conforme tabela da Ir
Normativa.
DATADAASSIN.ATLiRA: 29.09.2017.
PRAZO DE VIGÈNCI.A: 01 (um) ano. contados da data de sua assinatura.

E.\TR\rO DOPRI.MEIROTERMOADfl IVO.AO
CONTRATO N° 036/21116

^ ÇONTIUTANTE: Agência de Tecnologia da Infonnaçào do Estado do
Piaui/Afl.
CNPJ:N° 08.839135/0001-57

CONTRATADA: InfotradeSoluçòes lccnolóaicas lAda-Mc
CNTJ:NM5.668.922/000M9

OBJETO: Prorrogarae.xecução do Coniraton'‘036/20l 6, por mais 12(dozc)
meses, com efeitos a cornar dc 04.10.2017.
DATAD.AASSINATI IRA: 02.10.2017.
VALOR MENS.AL: RS 405.968.36
órgão Orçamentário: 21
llnidadeOreamcntária: 204
Programa: (X)02
.Ação: (Prm/AtK'/Op.Esp.):
l●■unçao: 04
Subfunção: 126
Natureza da Despesa: 339039
Subelemcnto: 11
Fonte de Recursos: 0100001000
SIGNATÁRIOS DO CONT RAK):
Pela Contratante: Avelyno Medeiros da Silva Filho.
Pela Contratada: Renato Gama Monteiro.
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IIXTRA IO DECONTIU IO

CONTRATAN PE: Prefeitura Municipal de Paes l,andim
CONTRAT.AD.A: Agencia dc Tecnologia da Informação do Estado do
Piauí/ATI.
OBIETO: 1’restação pela contratada à contratante de serviços de registro,
publicação, suporte e manutenção de dominto para  o endereço do site
wwvv.paeslaiidi^^oybrna internet.
V.ALOR: O valor de R$ 99.99 (noventa e nove reais  e noventa e nove
centavos) mensais pelo suporte e manutenção do domínio.
FONTE DE RECURSOS:
Exercício: 2017
Ente: Prefeitura Municipal de Paes Landim
Fonte dc Recursos: Recursos Í*róprios FPM, ICMS, CEX, ISS e outros.
D.ATA DAASSINATURA: 13.09.2Ô17.
PR.AZO DE VIGÈNCI.A: O presente contrato tem vigência dc 12 (doze)
meses, a contar da data dc sua assinatura, podendo ser prorrogaao por
iguais períodos até o limite previsto em lei:

Avelyno Medeiros da Silva Filho
Diretor Geral daATI.

Of. 908

EXIRVIODOPRIVIEIRO lERVIOADI lINO.AO
CON riLAfO N°037/2016

CONTRATANTE: Agência de Tecnologia da Informação do Estado do
Piauí/ATI.
CNPJ:N° 08.839.135/(K)01-57

. CONTRATADA: Comercial Hqip Lida.
CNPJ:N“ 00.113.110/0001-60
OBJETO: Constitui obieto de.sic termo aditivo: p 1) prorrogar a vigência
do Contratou® 037/2016. estabelecida nasuaCT.AÜSULA DÉCIMA ●
mais 12 (doze) meses, com efeitos a contar de 06.10.2017:02) Reduzir era
20% (vinte por cento) o valor do Contraio, nos termos do Decreto Estadual
n° 17.074/2017 e Parecer Técnico if' 8091/2017 - UNIGGP/SEFAZ; 03)
retificação daCláusula Décima do Contrato, conforme Parecer NS-CGÈ/
SEADPREVn®2]8/20l7eParcccrPC.rypir if 2282/201 Ipassandoatcra
seguinte redação:
lO.I. O prazo de vigência deste Contraio será de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos ao limite nu h iinu de 48 (ciuarenia e oito) rne.ses. e
ainda por mais 12 (doze) meses desde
competente naforma do art. 57, 11'da
DATADAASSIN.ATURA: 05.10.2017.
V.ALOR MENSAL: R$6.385.20 (seis mil e uezentoseoitentac cinco reais
e vinte centavos).
Órgão Orçamentário: 21
llmdadeOrçamentária: 204
Programa; ()002
.Ação: (Proj/.Ath70p.Esp.): 2000
Função: 04
Subninção; 122
Natureza da Despesa; 339039
Subeiemento: 72
Fonte de Recursos: 0100001 (M) 1
SIGNATÁRIOS DO CONTRAIO;
Pela Contratante: Avelyno Medeiros da Silva Filho.
Pela Contratada: Emanuel Kerle\- Nonnando dc Queiroz.

(wr

(iiie justificado pelo autor
Lei rederal.8.666’93.
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EXI RAI O PARA PUBLICAÇÃO
.Ato Administrativo

CONTRATO N° 082/2017/DPE/PI
Proce.sso Administrativo n“ 03327/2017/DPE/Pl.
Dispensa de Licitação n°43/2017/P|
CON TRATAM E: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO
CNPJ:41 .263.856/000l-37
CONTRATADA: EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA
LrDA(NATALCOMPLTER)
CNPJ; 10.742.806/0001-09
Objeto: aquisição dc toner para impressoras da DPE/PI.
Valor do contrato: RS 5.890,00 (cinco mil e oitocentos e noventa reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339030).
Fundamento Legal: IvCi Federal 8.666/1993.
Data de Assinatura: 08 (oito) de novembro de 2017.
Vigência: até 31 (trinta e um) de dezembro dc 2017.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
EDMILSON ALVES BARBOSA & Cl A LTDA (NATAL COMPUTER).

PIAUÍ.

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