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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 108/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 03922/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 49/2017, ART.24, II, DA LEI n“ 8.666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE

CLIMATIZADORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A

EMPRESA DIGITAL CLIMATIZAÇÃO - R M C
JALES DE CARVALHO NOS TERMOS DA LEI N“

8.666/93, ART. 24, II.

CONTA BANCARIA:

BANCO DO BRASIL S/A:

AGÊNCIA N^; 4249-8

C/CORRENTE N^: 35.834-7

CONTA BANCARIA:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

AGÊNCIA N»: 3829. OPERAÇÃO: 003

C/CORRENTE N“: 4520-9

A 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 DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL

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

470.488.323-04, com endereço profissional à Rua Nogueira Tapety, n° 138, Bairro dos

Noivos, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado

a empresa DIGITAL CLIMATIZAÇÃO - R M C JALES DE CARVALHO, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob  o n° 13.178.565/0001-05, estabelecida

cidade de Teresina-PI na Avenida Presidente Kennedy, 1585, Loja 09, Bairro Horto

Florestal, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu sócio

administrador Rossana Marques Costa Jaies de Carvalho, inscrito no CPF sob o n°

526.769.273-53, portador da Carteira de Identidade N° 1223309 SSP-PI, doravante

denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato

para locação de 04 (quatro) climatizadores, considerando o resultado do processo

administrativo 03922/2017/DPE/PL

n'

na
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PlAUl

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 como objeto contratação de empresa para locação de

04 (quatro) clímatizadores para a Defensoria Pública, conforme especificações constantes

neste contrato e processo administrativo.

ESPECIFICAÇÃOITEM QUANTIDA N° DE

DIÁRIAS

VALOR

DIÁRIA
VALOR

TOTALDE

01 Climatizador girafao vazão

18.000 m^/hora

04 R$01 RS 1.200,00

300,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO RS 1.200,00(um mil c duzentos 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 Fornecimento/Nota de Empenho expedida

pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, sem nenliuma despesa adicional além do valor

adjudicado constante da Proposta.

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá pelo objeto fornecido a importância R$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) que será paga no prazo de lei, de acordo com a efetiva entrega.

PARAGRAFO 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
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARAGRAFO UNICO - 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.

CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da

Fonte de Recurso 100 e elementos de despesa 339039.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO:

Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitada por

preço global do tipo menor preço;

a) A entrega deverá ser efetivada imediatamente a 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

com 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), ao

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 na

alínea do subitem do instrumento convocatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2017.

A vigência do contrato, prevista no caput desta cláusula fica condicionada à

existência de créditos orçamentários para o exercício em que ocorrerão as despesas.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

A Defensoria Pública do Estado do Piauí se reserva no direito de aumentar

reduzir a aquisição do objeto do contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

contrato, previstos no parágrafo T, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, sem que dessa decisão

caiba, à licitante, direito a qualquer indenização.

ou

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 execução do

objeto;

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

b) - Compete à CONTRATADA:

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

1

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;

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;
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DEFEIMSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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 dai-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 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 finna CONTRATADA.

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
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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° 03922/2017, 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°(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste

contrato, providenciará 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, 11 de dezembro de 2017.

DRA. FRANCISCA HILDETH 1EAL EVANGELISTA NUNES

ÍdEFENSORÁPUBLICA GERAL

CONTRATANTE

X2-

RQUES COSTA JALES DE CARVALHO

DIGITAL CLIMATIZAÇÃO - R M C JALES DE CAVALHO

CONTRATADA

ROSSANA
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Diário Oficial

31Teresina(PI) - Quinta-feira, 14 de dezembro de 2017 * N” 232

Signatários: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ EA
PERFECT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Publicado Estado do Piauí. Endereço: RuaNoaucira
Tapety. 138. B. NoivosTeresina-PI ou pelos tds. (86)99476-5262/
(86) 3232-0350 e cniail (s): cpldpc@holmail.com e
cpIdp>Cí?/;defensorÍa.pi.derbr.

CNPJ:05.106,.833/000l-55
Objeto: fornecimento de materiais de limpeza.
Valor do contrato: R$ 1.735,50 (um mil e setecentos c trinta e cinco
reai.s e cinquenta centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339030).
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 c 10,520/2002.
Data de Assinatura: 07 (sete) de dezembro de 2017.
Vigência: a partir da data de assinatura até 3l(trinta e um) de
dezembro de 2017.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EA
CR DISTRIBUIDORA DE PROTUDOS GERAIS LTDA.

COM RATON*^ I05/20I7/DPF./PI
Processo Administrativo n" 03309/2017/D!’Ei/PI.
REF.PREGÀO PRESENCIAL003/2016/EMATER/PI
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBIJCADO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/OOOI-37
CONTRATADA: EDMILSONAL\T5BARBOSA&CIALTDA(NATA
COMPirTER)
CNPJ: I0.742.806/()0()l-09
Objeto: aquisição de equipamentos de informática.

—A,álor do contrato: RS 486.970.00 (quatrocentos  e oitenta e seis mile
>vecentos c setenta reais),

ronte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (449052).
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 e 10.520/2002.
Data de Assinatura: II (onze) de dezembro de 2017.
Vigência: por 06(seis> meses a partir da data de assinatura,.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ EA
EDMILSON ALVES BARBOSA&CIALTDA(NATA COMPUTER).

CONTRATO N<> 107/2017/DPE/PI
Processo Administrativo n” 03309/2017/DPFyPI.
REF. PREGÃO PRESENCIAL003/20I6/EMATER/PI
CONTRATANTE: DEFENSORIA PIJBLICADO ESTAIX) Dü PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/0(K)l-37
CONTRVTADA: FORTCOM LTDA-ME
CNPJ: 01.559.646/0001-76

Objeto: aquisição de equipamentos de informática.
Valordo contrato: RS 04.037.50 (cento e quatro mile trinta e .sete reais
e cinquenta centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (449052).
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/l993e 10.520/2002.
Data de Assinatura: 11 (onze) de dezembro dc 2017.
Vigência: por Oótseist meses a partir da data de assinatura.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ EA
FORTCOM LTDA-ME

,\MSO DE LiCI l ACÀO

Pregao Eletrônico N" 08/Í0I7

OBJETO: Esta licitação tem por objeto a aquisição dc impressoras portáteis para

atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piaui,

TIPO: Menor Preço

VALOR TOTAL: O valor total máximo para a presente contrataçilo é de R$ 20.846,74 (vinte

mil oitocentos e quarenta c seis reais e setenta  c quatro centavos).

ENDEREÇO: www.licitacoes-e.com-br

EDITAL DLSPONÍVEL: a partir dc 18 dc dezembro dc 2017.

Idícío do .Acolhimento das Propostas: 18 de dezembro dc 2017. ás 13:00 (horário de

Brasília);

Abertura das Propostas: 10 de janeiro dc 2018, às 09:00 (horário de Brasília);

Data e Horário da Disputa: lOde janeiro dc 2018. às 11:00 (horário de Brasília):

FU.NDAMENTO LEGAL: Lei n° 10.520/2002. c subsidiariamenlc a Lei n°. 8.666/93.

CONTATO; (86) 3233-7407 c (86) 99476-5262, bem como pelos e-mails;

coidpfS hiilmail.com e cpldDC'S.dcfcnsnria.DÍ.def.hr.

Fernanda Márcia de Lima Silva

Pregoeira - DPl-
PonariaíiDPCin" 702-20 P

fraitcisca llildetii Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

Of. 205
CONTRATO N"" 108/2017/DPE/PI

^ _Processo Administrativo n" 03922/2017/DPÍ-7PI.
ISPENSA DE LICITAÇÃO 049/2017/DPE/PI
, ONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBl -IÇADO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:4l.263.856/0(K)l-37
CONTRMADA: DIGITALCLIMATIZAÇÃO-R.MCJALESDE
CARVALHO
CNPJ: 13.178.565/0001-05
Objeto: locação de 04(quatro) climatizadores.
Valordo contrato: R$ 1.200.00 (um mile duzentos reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339039).
Fundamento Legal: I-ei Federal 8,666/1993 c 10.520/2002.
Data de Assinatura: II (onze) de dezembro de 2017.
Vigência: a partir da data de a.ssinatura até 3Utrinta e umi de
dezembro.

Signatários: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ EA
DrCITALCLIMATIZAÇÃO-RMCJALESDECARVALHO.

TERMO DE RRTIFirACÃO

Pi

AVISODE JULGAMENTO DERECURSOADMNISTRATIVO
CONCORRÊNCIA N". 015 / 2017

O DEPARTAMENTO DE ES I RADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ -
DER. através da Comissão Especial dc Licitação do DER/PI. nomeada
através da Portaria N'’ 133. de 25 de setembro dc 2017. toma público o
Resultado de Julgamento do Recurso Administrativo interposto pela
empresa CONSTRUTORA CASSI LTDA. que após análise detalhada
dü Recurso Administrativo interposto, contra sua inabilitaçào. decide
julgar por conhecer o recurso c julgá-lo procedente, habilitando a
empresa CONSTRUTORA CASSI LTDAnaraapr0ximafa.se da pre.scntc
licitação, alterando assim o resultado uo julgamento da haniitação
publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí n" 21  1 de I3/1 1/2017.
com vista-s do procc.sso aos interessados, na forma do art. 109. § 5°. da
Lei n° 8.666/93. no horário dc expediente desta Autarquia, ao terlipo em
que comunicamos, também, que não havendo impedimento de ordem
legal, será procedida a abertura dos envelopes das empresas habilitadas
relativos às propostas de preços constante do Envelope N" 02. às
10:00 (dez) horas do terceiro dia útil após a publicação deste Aviso, na
saladc reunião da Comissão de Especial dc Licitação do DER/PI.

'Icrcsina. 13 de dezembro de 2017.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano dc dois mil e dezessete,
na sala da Coordenação de Licitação e Contratos desta Defensoria
Publicado Estado do Piauí. RETIFICO, em parte, o EXTRATO DE
PUBLICAÇÃO do fenno Aditivo 008/2017. constante no Diário Oficial
do Estado n" 230. página 42. dc.l2 de dezembro de 2017. no que se
refere ao valor. logo. ONDESE LE:.“valorniensal do contrato: ̂  R$
129.396.46 ( cento e vinte e nove mil e trezentos  e noventa e seis

reais e quarenta e .seis centavos). LEIA-SE: valor total do contrato: RS
672.951.70 (seiscentos e setenta e dois mil e novecentos e cinquenta
cum reais e setenta centavosL

Proc. Aut. Clóvis l’ortda Veloso
Presidente da CEL/DER/PI


