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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N" 089/2017/DPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 03120/20I7/DPE/PÍ

DISPENSA DE LICITAÇÃO N‘*044/17, nos termos da Lei 8.666/93, ART. 24, INCISO
II.

CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SALA,

EQUIPAMENTOS E LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA
REUNIÃO DO COLÉGIO NACIONAL DOS DEFENSORES

PÚBLICOS GERAIS, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, E A
EMPRESA

HOTELEIROS LTDA, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.

TERESINA EMPREENDIMENTOS

CONTA BANCARIA:

BANCO DO BRADESCO (237)

AGENCIA N^: 0405-7

C/CORRENTE N^ 102200-8

A 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 sua Defensora Pública - Geral DRA. FRANCÍSCA HILDETH LEAL

EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG iri 1101413 SSP-PI, CPF n°

470.488.323-04, com endereço profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,

Teresina-PI, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa

TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n° 13.492.328/0001-14, estabelecida na Avenida Marechal Castelo

Branco, n° 555, Ilhotas, telefone (86) 4009-4009, Teresina - PI, doravante denominada apenas

CONTRATADA, representada neste ato por PAULO DE SOUSA BRITO, brasileiro, CPF
n° 025.005.093-54. RG n° 5.039.645 SSP/PI e DIRK JURGEN SANTOS ZOBIAK,

brasileiro,portador do RG n° 07.781.720-66 SSP-BA, CPF n° 777.048.865-68, resolvem de

comum acordo firmar o presente Contrato para LOCAÇÃO DE SALA, EQUIPAMENTOS

E LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO COLÉGIO NACIONAL DOS
DEFENSOl^S PÚBLICOS GERAIS considerando o resultado do processo

administrativo 03120/2017/DPE/PL dc acordo com as Leis N” 8.666, de 21 de junho de

%

1993 c 10.520/2002, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se

seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto contratação de LOCAÇÃO DE SALA,

EQUIPAMENTOS E LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO COLÉGIO

NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS, que será realizada em 11 (onze)
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de dezembro de 2017, conforme os autos constantes no Processo Aà

03120/2017, de acordo com a planilha de preço, que passa a integrar este instrumento,

independente da transcrição.

A LOCAÇÃO DE SALA, EQUIPAMENTOS E LANCHE PARA

REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO COLÉGIO NACIONAL DOS DEFENSORES
PÚBLICOS GERAIS deve observar as especificações constantes no Termo de Referência.

Vcf, ●n .
itrativo n'

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

Diária

QUANTIDADEDESCRIÇÃOITE
M

800,00800,0001 salaSala de metragem 77m- com pé direito
3,lm, para 30 participantes, montagem em
U; devendo ter duas de garrafas de café;
um galão de água mineral de 20litros;

■V

2.100,00R$ 70,0030 (pessoas)LANCHE: canapés de provolone com
geleia de amora, canapés de carpaccio de
carne à dijonaise, canapés de salmão com
alcaparras, blinis de gorgonzola com
geleia de damascos, barquete de palmito
com creme de azeitonas pretas, brochete
de muçarela de búfala com tomates secos
e pesto de rúcula, pastelzinho de camarão,
bolinhos de provolone, brochette de
mignon com bacon, cestinlia de bacalhau
com azeite de limão e chatilly de
azeitonas verdes, mini cup de tiramissú,
mini mousse de manga com geleia de
morangos, água com e sem gás
refrigerantes suco de frutas.

Equipamentos: projetor multimídia, tela
de projeção de 100”; sonorização;
operador; microfone sem fio; notebook;

2

R$tarifa especial R$
600,00 (seiscentos
reais) por todos os

equipamentos

Ol(uma) unidade
de cada.

Equipamentos: projetor multimídia, tela
de projeção de 100”: sonorização;
operador; microfone sem fio; notebook;

3
600,00(seisc
entos reais)
por todos os
equipamento

s
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)VALOR TOTAL DO CONTRATO

2
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição e

juntada, de orçamentos e seus anexos ao Processo Administrativo,  e a respectiva Ordem de

serviço/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 Fornecimento/Nota de Empenho/Serviço

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 pelos serviços e fornecimento a  importância

estimada em RS 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que será paga no prazo de lei, de

acordo com as execução do serviço.

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.
PARÁGRAFO ÚNICO - Verificado algum dos casos previstos na alínea d, 11, 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 elemento de despesa - 339039 e 339030.

V

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá executar o objeto do presente CONTRATO,

rigorosamente de acordo com os tennos pactuados, os quais deverão ser realizados no local da
Reunião do CONDEGE na data de ll(onze) de dezembro de 2017, sem nenhuma despesa

adicional além do valor adjudicado constante da Proposta.

§ 1“ - A CONTRATANTE emitirá ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO, na qual serão

explicitados as quantidades, valores unitários e totais, endereços e condições de execução e

entrega em consonância com a proposta vencedora e  o disposto no Processo Administrativo.

§ 2“ - Configurando-se atraso ou a não disponibilização do objeto deste contrato na data
com relação aos prazos fixados em pedido ouavençada, excluídas as razões de força maior,

CONTRATO, será aplicada multa sobre o valor do contrato não ultrapassando a 20% (vinte

por cento).
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§ 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 de dezembro de 2017, contada a partir de

sua assinatura podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, em caráter essencial

devidamente justificado por escrito, mediante autorização do Ordenador da Despesa, de

acordo com as partes e nos termos do arl. 57, caput e §§ 1° e 2® da Lei N® 8.666/93.

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 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 e

prestação do serviço;

3 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços e alimentos 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 lodo 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, qualidade, validade e

quantidade dos alimentos, substituindo ou repondo no imediatamente, o que não

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

8. - Garantir a qualidade dos alimentos ofertados.
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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 dos serviços;

a.3. Paralisação na execução do serviço 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 executados, deduzido 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 inexecLição 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;

a)

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

Anexos, apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo, 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 subseqüente 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.

V

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 paites 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, 13 de novembro de 2017.

Dra. Fmncisca fhtíeÃ Let^Evangelista Nunes
DEFENSORA PÚBITCA-GERAL

CONTRATANTE

/

Dirk jurhen Santos Zobiak

TERESINA EMPREENDIMENTOS^HOTELEIROS LTDA
CONTRATADA'
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AVISO DL.IlILCAiVHCNIO

rOMADA Di: PREÇOS iN** «7/17
PROCESSO N® 15105-0097/201751

Gútt&^A 1

i Piau
'  arrmrcanu

-aot-

A Coordcnadoria do Programa de Combate a Pobreza Rural CPCPR/PI.
por intcmiédio da Comissão Penoanente de Licitação toma público e para
conliecimento dos interessados, uue após exame de proposta de preços
relativo a Tomada de Preços n" UÜ7/2Ü17. com objeto: Contratação de
Pessoa Jurídica para Construção de 2.942.35nP de pavimentação
paralelepípcdo no município de Cocai dos Alves. Poram consideradas
cia.ssincadasascmprcsas: CONSTRliTORATRlEI!OLTDA-ME.CNPJ
n‘'25.233.82jV0001-54e PO'nc:ONSTRlJT01U EMPREENDIMENTOS
IMOBnJ.\RlOSLTDA,CNPJnM7.323.084/()00I-05,poratender,nolodo.

exigências do Edital, Obedecido o critério de julgamento prescrito ao
Editai. dicgou-se ao seguinte resultado de classificação final: l° lugar:
POTV C ONSTRl r|X)R\ E.\IPREENDI,MENTOS I.MOBILIÁRIOSI TDA
RS 348.173.95 (trezentos e quarenta c oito mil cento c setentae três rcaise
novcntaccincocemavo.s);2‘^lugar: CONSTRU rORATRlLIK) LTDA-

ME RS 350.586.69 (li-ez.entos e cinquenta mil quinhentos e oitenta e seis
reais e sessenta e nove centavos), b) Prazo de Execução 180 (cento c
oitenta) dias. Asscgiirado os praz.os para cumprimento da Lei 8.666/93.
INFORMAÇpES:^aladaComissâoPcnnanentcde I.icitaçào daCPCPR/
PI. Rua Gabriel Ferreira, 155, Centro. Tcresina(Pl). 09 dc novembro de
2017. La.sthênia Fonlinelle S. de A. Freitas Presidente da Comissão
Pemianentede Licitação

em

as

PROCESSO ADWIN n® ISIOS.OBRíSOIZ CPL CPCPR-PI
PROCFSSO Licn ATÜHIO I P N’ 03/2017

OBJtTo- contrataçao oe n/pnrrvA para a "xfcjcAc
CE CCíxSTRJÇAO 7.CC2 00 W’ Dt PAVIf.'"NTACAO cf.‘ PARA.c
KO MUNc r O üL acriclAncía p

05R/'

. r’P »EDC

ATO DE HOMOLOGACAO

O Ccerermci.-.r cr. ●■^rsçrnrDa ço Cc^estíí a Hctrrfl?,a Purnl h'
i»3 teirra aa '(^.sí.vç/to V!çe'i:e q.e ●*ata sobri? o? liC-taçfcns h ;.:iiit’;4:açOíh
aCrr.miSTeüvaK t; nn jsc dd s.;ai .ífituiçíss Inga s, HESOLVE

HOMOLOGAR y o>-3;edirn#'i*to '■e lsííínn. sos ●nyJyl>u.4ew Tomada
da pmço CO-Tí n ÜBJttO A CONTRATAÇÃO Dc EMPRESA PAKA A
EXfcCUÇÃO DE OBRA DF CONSTRUÇÃO 7.002.00 M* DE PAVlMENTACAO
=M PARALEI FPIPEDO NO MUNICÍPIO DF AGRICOLÃNOIA-PI,
CONFORME DF.SCRITO NO ANEXO 1 00 EDITAL TP 08/2017. com reuiMac
cyoii^a no d;a DT/lIríOI?, u saía Ce '6inOAf' dâ Co^Ti sr»To í'<:’'’iari(íii1(; m

.  !0.i/iç3d apés deikJa veitfictçâe ds dfífaírvi3‘viir.e-,ly Cas Ia»";? :nltjí’Wi e
/●'tíckv.cflAí; AO --n uaiiha coci.i^ viH no

Turrio de Adj.Kl.rAç.V). rsporj.il'^onB; ro tjye ca^cerro a /;'r;f.r..nf.Ac!1o r
cec^arjçâo dos v« u.a:o ví. ~c foiTiV) Al jcalsnjv pont ‘janto o
axp<x:t3tvj ü«* Ju9i'.o aírsda c ‘aver ca «‘r^fABSO BS CONSTRUCOES E
SERVIÇOS CIRELl-We. CNPJ n"- 26,7B7,222AJ001-2a. "orvoq.io st* a
vcncedí^ p<ra atisinar o Coirtiaty.

Or. 258

.AMSO DE.lULfíAMEMO
rOMADA DE PREÇOS 1^08/17
PROCESSO N® 15105-088/2017

A Coordcnadoria do Programa de Combate a Pobreza Rural CPCPR/PI,
por intermédio da Comissão Permanente dc Licitação torna público c
para conhecimento dos interessados, que após exame de proposta de
preços relativo aTomuda de Preços n° 008/2017. com objeto: Coimatação
de Pessoa Jurídica para Construção de 7.002.00m- de pavimentação
em paralelepípcdo no município de Agricolàndia. Foram considerada
classilicadaas empre.sa: BS CONS'i'Rl IÇÔES E SERVIÇOS EIRELI-MF.
- CNI*J N" 26.767.222/0001 -28. por atender, no todo. as exigências do
Edital. Obedecido o critério de ju gamento prescrito ao Editm, chegou-

ao seguinte resultado dê classificação final: 1° lugar: BS
CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS ElRF.[J-ME,a)ValorGlobal: R$802.170.76
(oitocentos e dois mil cento e setenta reais e sessenta e seis centavos)
b) Pru7,o dc Execução 180 (cento e oitenta) dias.^Assegurado os praz.os
para cumprimento da l.ei 8,666/93. INFORMAÇÕES: Sala da Comissão
Permanente de Licitação daCPCPR/Pl, Rua Gabriel Ferreira. 155, Centro.
Teresina (Pl). 07 de novembro de 2017. Lasthcnia l'ontinellc S. de A.
Freitas l*i'csidenle da Comissão Permanente de Ucitoçào.

or. 259
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E.\ I ILAIO PARAFUBLICAÇÂO
.Ato.-Vdniinistrativo

libSfl.V P AI>JT niC.Vli o i-ríK c\l- ● ffcTt Ljs .r tíx CON I RATO N® «89/2017/DPF./PI
Pmeesso Administi-utivo i»“ 03120/2017/DPF7PI.
Di.spcnsa dc Licitação n" 044/2017,;»rt. 24, inciso II
CON riLVI ANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO l»l AUÍ.
CNPJ:41 .263.856/OOOI-37
CONI R\l ADA: ITRl-SINAEMPiyLENDIMEVlXJSnara.EIROS LIDA
CNPJ: 13,492.328/0001-14
Objeto: LOCAÇAO DESAL.A^ EQUIPAMENTOS E I^NCIIE PAR.\
REALIZAÇ.AO DA REUM.AO 1)0 COLÉGIO N.ACIONAL DOS
DEI E.NSORES PUBL1C0S(;ER.\IS.
Valor du contrato: R$ 3.500.00 (três mil e quinhentos reais)
Fonte Recn rsos: fonte {100) e elemento dc despesa (339039 c 339030).
Fuiulaníciito Legal: Lei Federal 8,666/1993.
Data ilc.A.s.sinatnra: 13 (treze) dc novembro de 2017.
Vigência: até31 (trinta c um) de dc/embro de 2017.
Signatários: DEEENSORIA PliBLICADO ES FADO DO PIAUÍ E
TERESINA E.MPREENDLMEYIOS HOTELEIROS LTDA
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Majores informaçries: Coordcnadoria das Ueilaçõesc Contratos da
Deíênsorhi Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira Tapetv.
138. B. Noivos Teresina - Pl ou pelo tel. (86)99476-5262.
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