
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 109/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 03952/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 46/2017/DPE/Pl, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE CADEIRAS

TIPO PRESIDENTE E INTERLOCUTÓRIA, QUE

ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO PIAUÍ E A EMPRESA A

MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A, NOS

TERMOS DA LEI N". 8.666/93.

CONTA BANCÁRIA:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N ” 3412-6

C/CORRENTE N * 6308-8

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-PÍ, através

de sua Defensora Pública Geral FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES,

brasileira, casada, inscrita no RG n“ 1101413 SSP-PI, CPF rf 470.488.323-04, com endereço

profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-Pl, doravante denominada

simplesmente de CONTRATANTE e a empresa MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A,

CNPJ n.° 88.766.936/0001-79, situada na Rodovia BR-116, Km 142, n“ 11760, CEP: 95059-520

Caxias do Sul/RS, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por JOÃO LUIZ

QUEIROZ FILHO, RG 1.413.233 SSP/PI, CPF 591.516.763-20, resolvem de comum acordo firmar

presente Contrato PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO PRESIDENTE E

INTERLOCUTÓRIA considerando o resultado do processo administrativo 03952/2017/DPE/PI,

0

de acordo com as Leis N° 8.666. de 21 dc iunho 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 CADEIRAS TIPO

PRESIDENTE E INTERLOCUTÓRIA, de acordo com a planilha de preço, que passa a integrar

este instrumento, independente da transcrição.

VL. UNITÁRIOESPECIFICAÇÃO VL. TOTALQUANT

Cadeira presidente giratória alta

com braços fixo em alumínio

revestido, apoio de cabeça

incorporado ao encosto, assento e

R$ 4.582,0301 RS 4.582,03

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br | www.defensoria.pi.def.br | (86)3232-0350
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

encosto revestido em couro

ecológico na cor preta, mecanismo

de reclinação simultâneo do assento

e encosto com trava, base em

alumínio polido com regulagem de

altura a gás.

Cadeira interlocutória fixa, com

braços em alumínio revestidos,

assento e encosto estofados em
02 R$ 1.567,86 RS 3.135,72

tecido poliéster, cor preta.

RS 7.717,75TOTAL

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

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 7.717,75 (sete mil setecentos e

dezessete reais e setenta e cinco centavos), que será paga no prazo de lei, de acordo com as

quantidades efetivamente entregues.

O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 30° (trigésimo) dia,

após o recebimento deOnitivo e aceitação dos objetos definidos pelo servidor designado pela

DPE-PI, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal;

O pagamento será feito por meio de depósito bancário em conta a ser indicada

pelo contratado cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento e, nos termos da Lei, será

debitado do valor devido a DPE-PI, referente a prestação de serviços ou fornecimento de

produtos e demais contratações, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais;

Já deverão estar incluídas no preço global todas as despesas, tributos e demais

encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou a

compensação financeira

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos | 64.046-020 - Teresina - PI
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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.

PARAGRAFO ÚNICO - Verificado algum dos casos previstos na alínea d, 11, do art. 65 da Lei

Federal if 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 natureza-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 na defensoria pública, sem nenhuma

despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta, mediante requisição de acordo

com a necessidade desta DPE/Pl.

A entrega deverá ser efetivada conforme a solicitação do pedido.

§  - 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.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses, com início na data de sua

assinatura. A vigência do contrato fica condicionada à existência de créditos orçamentários

dotados no exercício financeiro em que ocorreu a assinatura e a publicação do contrato.

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.

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos | 64.046-020 - Teresina - PI
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

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) - Com peteà 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 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;

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 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 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 aos serviços efetivamente entregues, deduzidos o valor de multa
contratual prevista na cláusula seguinte.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLAUSULA 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).

a)

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

total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;

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 detenninantes 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/Pl;

c)

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 no Processo Administrativo n° 03952/2017, 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 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 fonna, para

que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.
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Teresina/Pl, 15 de dezembro de 2017.

FRANCISCAIHLDETH LE/ L EVANGELISTA NUNES

d| ;fensora£ública-geral
CONTRATANTE

JOÃqXuJZ QUElkOZ FILHO
’ ESCRITÓRIO S/AMARELLI MOVEIS

CONTRATADA
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defensoriapublica(S)defensorÍa.pi.def.br | www.defensoria.pi.def.br | (86) 3232-0350

6



u.

Diário Oficial

25TeresÍna(Pl) - Terça- feira, 19 de dezembro de 2017 ● ,V“ 2iS

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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Of. 207
AVISO DE LIClTAÇAO

Rcpublicação do Pregão Eletrônico N" 08/2017
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Ato Administrativo
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 contratação c

dc RS 20.846,74 (vinte mil oitocentos c quarenta  e seis reais c setenta e

quatro centavos).

ENDEREÇO: www.licitacocs-c.com,br

EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 20 dc dezembro de 2017.

Início do Acolhimento das Propostas: 20 dc dezembro de 2017, às 13:00

(horário dc Brasília);

Abertura das Propostas: 19 de janeiro dc 2018, às 09:00 (horário de

Brasília);

Data e Horário da Disputa: 19dcjaneirodc2018, às 11:0Ü (horário de

Brasília);

FUNDAMENTO LEGAL: Lein" 10.520/2002, esubsidiariamente a Lei

n°. 8.666/93.

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

cnldpe(fl-hotniail.com e cpldpe@defensoria.pÍ.def.br.

CONTRATO N° 110/2017/DPE/PI

Processo Administrativo n® 03605/2017/DPE/PI.

Dispensa de Licitação n" 50/20I7/PI

CONTRATANTE: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ,

CNPJ:41.263.856/0001-37

CONTRATADA: MARTINS & XUIA LTDA - ME

CNPJ: 19,193.778/0001-92

Objeto: Contratação de empresa pra prestação de serviços dc

impressão dc plantas.

Valordo contrato: RS 2.265.00 (dois mil duzentos  e sessenta e cinco

reais).

Fonte Recursos: fonte (100) e elemento dc despesa (339039).

Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993.

Data dc Assinatura: 18 (dezoito) de dezembro dc 2017.

Vigência: Ol(um) ano a partir da assinatura

Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E

MARTINS & MAIALTDA-.ME

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.
Fernanda Márcia de Lima Silva

Pregocira-DPE

Portaria GDPG n° 702/2017 Of. 208

COVKKNO 1)0 KS l.\l)0 1)0 l’IAl I
SKCRK IARIADKKSTADO DASAl DK-SKSAPl
IIOSlMTAl.GKrn.lOV.VRCASFrancisca Hildeth Leal Evangelista Nunes

Defensora Pública Geral EVnUVTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO; N® 3122/2017

CONTRATO; 113/2017

CONTRATANTE: HOSPITALGETÚLIO VARGAS CNPJ N°06.553.564/

0104-43.

OBJETO:-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

REALIZAÇÃO DE EXAMES DETOMOGRAFIA.
CONTRATADO: UDI24 HORAS S/C

CNPJ N° 41.284.969/0001-19.

VALOR; RS 237.200,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E

DUZENTOS REAIS).

FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 8.666/93, ART. 24. IV.

FONTE DE RECURSOS: 113 - SUS -1 lOSPITALGETÚLIO VARGAS.

EXTRATO PARAPUBLICAÇAO

Ato Administrativo

CONTR.\TQ N° H19/2Q17/DPE/P1

Processo Administrativo n° 03952/2017/DPE/PI.

Dispensa de Licitação n" 46/2017/PI

CONTRATANTE: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ.

C.NPJ:41.263.856/OOOI-37

CONTRATADA: M.AREl.LI MÓVEIS P/\RAESCRIÓTIO S/A

CNPJ: 88.766.936/0001-79

Objeto: Aquisição de cadeiras tipo presidente e interlocutória para

DPE/PI.

Valor do contrato: RS 7.717,75 (sele mil setecentos c dezessete reais e

setenta c cinco centavos).

Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (449052).

Fundamento Legal: Lei Fcdcral8.666/1993.

Data de Assinatura: 15 (quinze) de dezembro de 2017.

Vigência: 06 meses a partir da assinatura

Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E

MARELLI MÓVEIS PARAESCRITÓRIO S/A

GABINETE DA DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL GETÚLIO

VARGAS, EM TERESINA/ Pl. 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

DRA. CLARA FRANCISCA DOS SANTOS LEAL

DIRETORA GERAL/HGV

CLARICE NUURIZ LIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/ IIGV

OF. 1054


