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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N * I11/2017/DPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 03427/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N". 47/2017/DPE/PI, ART. 24, II DA LEI N". 8.666/93

CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA

CIRO NOGUEIRA COMÉRCIO DE

MOTOCICLETAS LTDA. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N“ 3427/2017.

AGENCIA N° 5121-7

CONTA CORRENTE N" 6867-5

BANCO DO BRASIL

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 0 n° 41.263.856/0001-37, com sede na Rua Noí^ueira Tapety, 138, Bairro dos

Noivos, Teresina-PI, através de sua Dclbnsora Pública Geral FRANCISCA HILDETH

LEAL EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG n° 1 101413 SSP-PI,

CPF n° 470.488.323-04, com endereço protlssional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos

Noivos, Teresina-PI, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa

CIRO NOGUEIRA COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF)

sob 0 n.° 02.297.980/0010-52, estabelecido Av. Deputado Paulo Ferraz, 1940, Beira Rio,

CEp: 64.075-535, Teresina/PI, representado pelo seu Senhor LUCIANO DE CASTRO

KOURY, portador(a) da Cédula de Identidade n.° 1239792 SSP/PI e CPF (MF) n.”

504.289.423-34, resolvem de comum acordo ilrmar o presente Contrato PARA

AQUISIÇÃO DE CAPACETES E BAÚS PARÃ. ATENDIMENTO DAS

NECESSIDADES DA DPE/PI considerando o resultado do processo administrativo

03427/2017/DPE/PL de acordo com as Leis N" 8.666, dc 21 de junho de 1993. e suas

alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CAPACETES E BAÚS

PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DPE/PI, de acordo com a planilha

de preço, que passa a integrar este instrumento, independente da transcrição.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

VL. UNITÁRIOESPECIFICAÇÃO VL. TOTALQUANT

Baii para motocicletas coni

fechadura com chave; capacidade

mín. de aprox. 45L, capacidade de

carga min. de 3kg, travamento

automático, material altamente

resistente, demais exigências
estabelecidas em lei.

RS 1.500,0003 RS 500,00

Capacete com viscira injetada de

2mm,

removível e lavável, casco injetável

com ABS, cor preta, pala com

ajuste de altura, entrada e saída de

ar, garantia mínima de l(um) ano,

certificação do Inmetro, tamanho
mínimo de 58.

revestimento interno

RS 255,0003 RS 85,00

TOTAL RS 1.755,00 (mil setecentos c cinquenta e cinco 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

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 1.755,00 (mil setecentos e
cinquenta c cinco reais), que será paga no prazo de lei, de acordo com as quantidades
efeíivameníe 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.
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARÁGRAFO 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 (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 tic acordo com a necessidade desta DPE/PI.

A entrega deverá ser efetivada conforme a solicitação do nedido.

§ U - A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fornecimento/serviço, na qual serão
explicitados as quantidades, marcas, valores unitários e totais, endereços c 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/Pl 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 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 c 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.
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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) - Compete à CONTRATADA:

1 - executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que o serviço dc 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 conti-ato 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 dc 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-judiciai;

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 unllaicral com base nos incisos Xll

a XVII, do art. \f 78, da Lei Federal N° 8.666/93, pagará a CON TRATADA conforme dispõe

0 § 2°, do art. 79, da referida Lei;
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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 inexecLição total ou parcial do contrato, pcla CONTRATADA, poderá a

CONTRATANTE, garantida a previa 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

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

a)

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/Pl;

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

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

Anexos, apresentada pcla CONTRATADA no Processo Administrativo 03427/2017, a Lei

n° 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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

forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Tcresina/PI, 19 de dezembro de 2017.

\
XIâj

FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGEL ISTA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA-GERAL

CONTRATANTE

If;

LUCIANODEC
.  Diretor Geral

CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

CONTRATADA

Testemunhas

CPF1

CPF2
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LOTE 02-ITEM 01● ●

Descrição: Amiliarde Gestão

Exclusividade para HE/EPP; Não

Quantitativo: 60

Valor unitário estimado; R5 3,396,73 (três mil trezentos e noventa eseis reais e setenta e três centavos).
Valor mensal estimado; RS 203.803,80 (duzentos e três railoitoceniose três reais e oitenta centavos).
Valor semestral estimado; R$ 1.222,822,80 (um milhão duzentos e vinte e dois mil oitocentos e vinte e

dois reais e oitenta centavos).
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CO\TRATON° IH/2ni7/nPF/PI

Processo Administrativo n" 03427/2017/DPE/PI.
Dispensa dc Licitação n“ 47/2017/PI

nogueira comércio de

CNPJ: 02.297.980/0010-52

Objeto; Aquisição de Capacetes e Baús para motocicletas da DPE/PI.
Valor do contrato: RS 1.755.00 (mil setecentos e cinquenta e cinco
rcais).

Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (449052)
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993.
Data de Assinatura: 19 (dezenove) de dezembro de 2017.
Vigência; Até31 de dezembro de 2017
Signatários: DEFENSOI^IA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
CiRO NOGUEIRA COMERaO DE MOTOaCLETAS LTDA

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

Of. 209

Valor Valor ValorTotal
- 06 meses-

Vencedor Qnt
Unitário Mensal

PERFEIH' CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA RS
-EPP RS 2.719,8060 163.187,8 RS 979.127,30
CNF): 04,074584/0001-99

LOTE03-ITEM01

Descrição: Tecnólogo em Rede

ExciusividadeparaME/EPPiNão

Quantitativo; 15

Valor unitário estimado: RS 4.641,90 (quatro míi seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
Valor mensal estimado: RS 69.628,50 (sessenta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta
centavos).

Valor semestral estimado; RS 417.771,00 (quatrocentos e dezessete mil setecentos e setenta e um
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^; 2600/2017

PREGÃO PRKENCIALSRPN*013/2017/DPE/PI reais).

ADIUDICACÃQEHQMOLQCArÃn Valor Valor ValorTotal
- 06 meses-

Vencedor Qnt
Unitário Mensal

Concluídas as fases (interna e externa) do procedimento licitatótio PREGÃO PRESENCIAL SRP N«,

013/2017/DPE/PI - registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de
empresa para a prestação dos serviços continuados de limpeza, recepção, motorista, motoboy, officeboy

operadores de máquinas copiadoras, auxiliares de gestão e auxiliares de gestão de nivei superior e outros,
tudo conforme especificações do instiumento convocatório-, cujas sessões ocorreram nos dias 10,16 e 17

●  de novembro de 2017, atendendo a sua tramitação  à legislação pertinente, a Defensora Pública Geral

EaRosca Hildetíi _Leal Evangelista Nun« ADIUDICA  £ HOMOLOGA aos licitantes vencedores

respectivos iotes/itens, conforme RESULTADO NA FORMA QUE SEGUE:

os

PERFEQ CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
RS-EPP RS 3,735,4415 RS 336.189,82

56.031,64CNP]:(l4.074.584/0001-99

LOTE04-ITEM01

Descrição: Motoboy

Exclusividade para ME/EPP; Não

Quantitativo: 03

Valor unitário estimado: RS 3.738,56 {três mi! setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis
centavos).

Valor mensal estimado; RS 11,215,68 (onze mil duantos e quinze reais e sessenta e oito centavos).
Valor semestral estimado: RS 67.294,08 (sessenta  e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e oito
centavos).

LOTE 01-ITEM 01

Descrição: Auxiliar de Gestão de Nível Superior

Exclusividadepara ME/EPP: Não

Quantitativo; 125

Valor unitário estimado; RJ 5.446,58 (cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito
centavos).

Valor mensal estimado; RJ 680.822,50 (seiscentos  e oitenta mil oitocentos e vinte e dois reais e

cinquenta centavos).

Vaior semestral estimado; RJ 4.084.935,00 (quatro milhões oitenta e quatro mil novecentos e trinta e
cinco reais).

Valor Valor ValorTotal
- 06 meses-

Vencedor Qnt Unitário Mensal

RS
03 R$2.943,88 RS 52.989,84CNPl: 11895759/0001-04 8.831,64

Valor
Unitário

Valor
Mensal

ValorTotal
- 06 meses -

Vencedor Qnt

LOTE 05-ITEM 01
SOBRAI, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
CNP|: 12.922.475/0001-14

RJ

Descrição: Bombeiro Hidráulico

Exclusividade para ME/EPP: Não

125 RJ 4.354,18 544.272,5 RJ 3,265.635,00


