
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 009/2017/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 0091/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017, ART.24, II, DA LEI n” 8.666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO

DE 02 (DOIS) CLIMATIZADORES, EM RAZÃO DE

REALIZAÇÃO DO PROGRAMA JUSTIÇA

ITINERANTE NO ESPAÇO JOÃO XXIII,, QUE ENTRE

SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA DIGITAL

CLIMATIZAÇÃO - R M C JALES DE CAVALHO

NOS TERMOS DA LEI N° 8.666/93, ART. 24, II.

CONTA BANCÁRIA;

BANCO DO BRASIL S/A:

AGÊNCIA N°: 4710-4

C/CORRENTE N°; 35.834-7

A DEFENSORIA PUBLICA 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 if

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 CA VALHO, pessoa jurídica

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

Teresina-PI na Avenida Presidente Kenedy, 1585, Loja 09, Bairro Horto Florestal, doravante

denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu sócio administrador Elder Jales

de Carvalho Junior, inscrito no CPF sob o n° 440.164.173-68, portador da Carteira de

Identidade N° 91002123928 -SSP-CE, doravante denominada apenas CONTRATADA,

resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato para locação de 02 (dois)

climatízadores, em razão de realização do Programa Justiça Itinerante no Espaço João XXIII,

considerando o resultado do processo administrativo 0091/2017/DPE/PL de acordo com

as Leis n° 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, mediante cláusulas

e condições que se seguem:
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DEFENSORtA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 presente contrato tem como objeto contratação de empresa para locação de 02

(dois) clímatizadores, em razão de realização do Programa Justiça Itinerante no Espaço João

XXIII de 23 a 27 de janeiro de 2017, conforme especificações constantes neste contrato e

processo administrativo.

ESPECIFICAÇÃOITEM QUANTI

DADE

N“DE

DIÁRI

VALOR

DIÁRIA

VALOR

TOTAL

AS

Climatizador girafao01 R$02 05 RS 3.000,00

600,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO (três mil reais)RS 3,000,00

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 Fomecimento/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 pelo objeto fornecido a importância RS 3.000,00

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

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 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.
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CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da

Fonte de Recurso 00 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 03(três) meses de vigência contados a partir da sua
assinatura.

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

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.

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;
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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

b) - Compete à CONTRATADA:

1 - 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

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;

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 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. 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 ao objeto efetivamente entregue, deduzido o valor

de multa contratual prevista na cláusula seguinte.
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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 VINCULAÇÁO

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° 04450/2015, 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 subseqüente 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.
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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, 19 de janeiro de 2017.V

DRA. FRANCl|feCA HILDETI^ LEAL EVANGELISTA NUNES
DEFENSORÃPÚBLICA - GERAL

^ ̂CqNTRATANTE

Iho Junior

C JALES DE CAVALHO

s/ae/

DIGITAL CLIMATIZAÇÃO -
NTRATADA
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Diário Oficial

TeresiiuífPO - Segumla-fdrn, 23 de janeiro de 2017 *N" 1622
aoCERSO DO ESTA DO DO /'M UJ

p/ l)EHilir\.’ilE\11)ESrADL'AI.DErR.Í\SrrO

DESPACI10 DE l^vriFICACÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇAO

r

DEFEWSQglA PÚBLICA

UO bí lAUU 130 1'lAl.l

0 procedimento de licitação de que trata o Processo n

030.082.000244/17, tem por objeto a Çonlratação Eniergencial de
Empresa Especializada para Reforma do Predio da Sede do
PI Poi em toda a sua tramitação atendida a l^islaçâo pertinente,
consoante Parecer Jurídico da Procuradoria

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mento, RAriFICO a Dis^nsa
de Licitacão n° 002/2017, com fundamento no Art. 24, inciso IV, ̂  Lei n
8.666/93^e suas alterações Pos‘eriores. para Comralaçto de Ernpres^
Especializada para Reforma do Predio ck Sede do DET^N/PI cmo
contrato será celebrado com aempresa fE^JC ENGENHARI A LI UA
EPP registrada no CNPJ sob o n" 04.717.160/0001-07. com valor total de RS
295 4^ 98 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil. Quatrocentos e Sessenta e
Sete Reais e Wventae Oito Centavos) DETERMINO que sejam adotados

procedimentos necessários à contratação reiro.os

EXTRA 10 l»AR.APl' BLIC.AÇ.AO
Atn Administrativo

f ONTR A rO l)07/2ni7/DPEZEl

Processo Administrativo n“ 04Ü78/2016/DPE/P1.

Dispensa de Licitação n°: 02/2017/DPE/Pl ni a i lí
Contratante: DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DO PIAUI.

CNPJ;4l.263.856/000l-37

Contratado: LUIZNETO-MEE(SKALAMETALURGICA)
CNPJ: 02.891.966/0001 -91

Objeto: Aquisição de uma grado de abrir com
afastamento medindo 1.10 m x 2,20 m e uma porta de abrir de aço

ziana, medindo 0,87 m x 2.17 m. que serão instalados na nova sede Cumpra-se.
da Defensoria Pública de Picos ^ se.

Valor do contrato: R$ l .034.00 (um mil e trinta  e quatro reais)

Fonte Recursos: fonte (00). elemento de despesa (339039).

Fundamento Legal: Lei Federal n® 8.666/93 e 10.520/2002.
DatadeA.ssinatura: 19 (dezenove) dejaneiro de 2017.

Vigência: de 03 (três) meses a partir da assinatura do Çontrato
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESI ADO DO PIAUI EA
EMPRESALUIZ NETO-MEE (SKALAMETALURGICA)

rgalhões com 90 MMve

Teresina - Pl. 13 de Janeiro de 2017.

Arão Martins do Rêgo Lobão
Diretor Geral - DE fRAN/PI

EX TR-ATO DO CONTR.ATO N® 003/2017

: DEPAR'1 AMENTO ESTADUAL DETRÂNSITONomedoCtontratante

CNPJ doContnitante:Ü6.535.926/(W01-68

Nome do Contratado: 4 EÇNIÇ ENGENHARl ALI DA- EPP
CNPJdoContratado:04.717.160/0001-07
Resumo do Objeto do Contrato: O
emergencial consiste na Reforma do Predio da Sede do DET^N/Pl.
em conformidade com o processo Administrativo n . 030.082.00024^

17. Dispensa n° 002/2017. que, com seus anexos, integra este
instrumento, independentes de transcrição.
Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. _
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias. prorrogavei^s.
Data de.Assinatura do Contrato: 13deJaneirode2017.
Valor Global: R$ 295.467,98 (Duzentos c Noventa e Cinco Mil

Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos).
Plano Interno: 2368
Natureza de Despesa: 44.90.51
Fonte de Recursos: 0 lOOOOlOÜ 1 j n- i us

Of. 024

rONTRATON°n8/2ni7/DPE/Pl

Processo Administrativo n° 04076/2016/DPFi/PI.

Dispensa de Licitação n": 03/2() 17/DPE/PI r^^ r.. * i lí
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI.

CNPJ:41.263.856/0001-37 . ^ ̂
Contratado: LUIZNETO-MEE(SKALAMETALURGICA)
CNPJ:02.891.966/000l-9l

Objeto: Aquisição de uma corrente de 95 m e 09 postes com l .?0 m para
Defensoria Pública situada na Avenida João XXlll

Valordo contrato: R$ 3.185.00 (três mil e cento eoitentae cinco reais).

Fonte Recursos: fonte (00). elemento de despesa (449052).

Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002.
Data de Assinatura: 19 (dezenove) dejaneiro de 2017.

-*’igência: de 03 (três) meses a partir da assinatura do contrato .
mabkios: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI EA

.MPRESALUIZ NETO-MEE (SKALAMETALURGICA)

rONTR Ajn 09/2017/DPE/Pl
Processo .Administrativo n°0091/20l7/DPEdM.

Dispensado Licitação n":001/2017/DPE/Pl
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI.

CNPJ:41.263.856/00Ül-37

Contratado: DIGITAL CLIMATIZAÇÀÜ
CARVALHO

CNPJ: 13.178.565/0001-05

Objeto: Locação de 02 (dois) climatizadores em razão de realização do

programa Justiça Itinerante no Espaço Joao XXIII
Valordo contrato: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Fonte Recursos: fonte (00). elemento de despesa (339039).

Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002.
Data de Assinatura: 19 (dezenove) dejaneiro de 2017.

\’igência- de 03 (três) meses a partir da assinatura do contrato ,
Simiatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI EA
EMPRESA DIGITAL CLIMATIZAÇÃO - R M C JALES DE

CARVALHO

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Endereço: RuaNogueiraTapetv',

138, B. Noivos Teresina-Pl ou pelo tel. (86) 8845-2422.
Of. 004

R M C JALES DE

(:()vi:rxo do iístado do i’i.\l'i
lIMN^KRSIÜADt; ESTAIH:aLDO P1AI'J

COMISSÃO i’i:kmani-:m kdki.kiíacao

ãMSO Dl. PRORRíKi.AÇÃO PR.VZÜ
l OM ADA l)i: PREÇOS V. 001/2017-11 LSPl

l’RO(T.SSO Al)MIMSTR.AriVON“ 00046/16-FUESPI/l FSPl

niuh TO- CONTRAI AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA L
[ ÍÀbiÍ J IÀDA1;M ENClàl lARlANA ÁREM
PARA EXFCUCAO DA (ÍBRAE SE.RVIÇfJS DE CüNSTOUÇAODO
í\i PÀOCOM ííiNC%)Di-;DEmsr
POETA'R)RQUATONirrO,N“2231.RAlRROPIRAlA.NA CIDADE DE
T1'RI'S1NA-P1 TlPO:Mcnorprcç(). AComissàoPcmianentedc -içiiaçoes
Ja FllESPi. comunica at>s Srs. lidtanics que a diua Ses.são ]
alxirtira do procedimento lic)uiliirHUuHenonncnteinarcíidapara(24/m/zm/j,
fica pmiTogadopam oilia 07/02/2017 no meiniojioiçmq e kxiu
|)E<IONS-nAr!\() DE CO.MPOSIÇOES. ESCEARLC IMF-N OS
ADICIONAIS: ('omissão Pcrmammte de I
C:abm].2231-l’iraJáFone:(86)32l3-7169.TcicsinaTI.Ci'.P64()ü2-150.

Teresina (Pl), 20 de Janeiro de 2017.

Cândida Helena dc.Alencai-.Andrade
Presidente

CPE
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