
DEFEIMSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 012/2017/DPE/FI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 00188/2017/DPE/Pl

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 02/2017/DPE/PI, LEI 8.666/1993.

CONTRATO N” 012/2017 CELEBRADO ENTRE A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A

EMPRESA SEMAX LTDA PARA MONITORAMENTO DO

SISTEMA DE ALARME ELETRÔNICO PARA A

DEFENSORIA PÚBLICA.

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 3507-6

CONTA; C/C 26575-6

Pelo presente instrumento, de um lacla 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-Pl, através de sua Defensora 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 prollssional na Rua Nogueira Tapety, 138. Bairro dos Noivos,

Teresina-Pl, doravante designada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SEMAX LTDA-ME.

inscrita no CNPJ 03.281.274/0001-94, situada na Rua Prof. Joca Vieira, 2475, sala 03, bairro Ininga,
CEP 64.048-443, telefone: 86 3232-8878. Teresina-PI. neste ato representada por MANOEL LIMA

DE ALENCAR, brasileiro, sócio-diretor, portador do RG 1.71 1.486 SSP-Pl. CPF 132.128.853-00.

denominada simplesmente CONTRATADA, llrmam o presente contrato para monitoramento do

sistema de alarme eletrônico para a Defensoria Pública do Estado do Piauí - DPE , tais como; Núcleo

de Categoria Especial, à Rua Governador Tibério Nunes, n°199, bairro Cabral, Casa de Núcleos à Av‘’

Nossa Senhora de Fátima, n ° 1342, bairro de Fátima e, Unidade Criminal, situada à Av" João XXIII.

n° 853, todas nesta cidade e. comarca, sujeitando as partes da Lei Estadual n°. 6.301 de 07.01.2013,

dos Decretos Federais n°. 7.892/13 e n°. 6.204/2007, dos Decretos Estaduais nT 11.346/04. 14.580/11,
15.093/13 e subsidiariamente a Lei Federal iV 8.666/93 com suas alterações, demais normas

regulamentares aplicáveis á espécie, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas
Edital.

no

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para monitoramento do

sistema de alarme eletrônico para a Defensoria Pública do Estado do Piauí

unidades, tais como; Núcleo de Categoria Especial, à Rua Governador Tibério Nunes. n°l99. bairro

Cabial, Casa de Núcleos a Av' Nossa Senhora de Fátima, n ° 1342. bairro de Fátima e. Unidade

Criminal, situada à Av‘ Joao XXIH. n° 853, todas nesta cidade e. comarca.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

2.1. O presente contrato possui valor total de RS 7.956,00 (sete mil e novecentos e

cinquenta e seis reais), as despesas correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI

nos seguintes termos: Elemento de despesa 339039  e Fonte de Recurso 00.

2.2. O pagamento será feito por crédito em conta corrente até o 30° (trigésimo) dia a

contar da data em que for atestada a entrega/execução dos serviços definidos pelo servidor designado

pela DPE-Pl, com apresentação da Nota fiscal.

2.3. Caso o início da vigência contratual não coincida com o início do respectivo mês,

nesse mês e no último mês de vigência os valores serão rateados proporcionalmente aos dias do mês
em curso.

2.4. 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-Pl. referente a prestação de serviços ou fornecimento de produtos e demais

contratações, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais;

2.5. Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas, tributos e demais encargos

indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações.

2.6. Para fins de pagamento ainda será solicitada  a apresentação das certidões negativas

de débito relativas ao FGTS, CND (Ceitidão Negativa de Débitos relativa à Seguridade Social emitida

pelo INSS). Certidão conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos, Tributos e Contribuições

Estaduais e Municipais, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à

data de emissão das respectivas Notas Fiscais. Na ocorrência de rejeição dais) NotatsJFiscaUisT

motivada por erro ou incorreções,

data da sua reanrcsentacào.

2.7. 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.

prazo para pagamento passará a ser contado a partir da

2.8. A Defensoria Pública do Estado do Piauí reserva-se o direito de recusar o pagamento

se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

2.9. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá

0 contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M (índice Geral de Preços do
Mercado), que deverá retratar variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados

na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, inciso X, da Lei n° 8.666/93 e

os arts. 2°e 3°da Lei n° 10.192, de 14/02/2001.

CLÁUSULA TERCEIRA DO REAJUSTAMENTO

3.1. Somente poderá ocorrer a reajuste do valor contratado e/ou registrado quando:

3.2. Nas hipóteses em que sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de

consequências incalculáveis para a Administração, retardadores ou impeditivos da execução do

ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área
econômica extraordinária e extracontratual. sempre objetivando  equilíbrio
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econômico-fmanceiro inicial do contrato, tudo documentaimente comprovado, consoante ao disposto
no Ail. 2° da Lei Federal if. 10.192/01.

CLÁUSULA QUARTA

CONTRATADA:

DAS Obrigações e responsabilidades da

Além das obrigações dispostas no Termo de Referência - Anexo I e Ata de Registro de

Preços do processo em epígrafe, constantes instrumento convocatório, a CONTRATATA de obriga a:

4.1. Fornecer os bens/serviços em prazo não superior ao máximo estipulado no contrato

Individual ou Simples Ordem de Fornecimento. Caso uma prestação não seja concluída dentro do

prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.

4.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao

fornecimento prestado por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo

empregatício com a contratante.

4.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independenteinente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

4.4. A contratada somente realizará o fornecimento após a autorização escrita da

contratante, inclusive nos casos de subcontratação.

4.5. Realizar o fornecimento na data indicada nas requisições que lhe forem entregues,

por escrito ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo acima indicados.

4.6. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a

terceiros e transferir, integralmente, à contratante descontos especiais (além-pagamento e outras

vantagens.

4.7. Outras obrigações decorrentes da Minuta de Contrato Individual ou Ordem de

Serviço.

4.8. É responsabilidade da Contratada a despesa com todos os encargos, tributos, taxas,

transportes, embalagem entre outras relacionadas ao fornecimento dos bens.

4.9. Entregar os serviços nas condições especificadas no edital;

4.10. A CONTRATADA não será responsável:

4.10.1 , Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

4.10.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e
no Contrato Individual ou Ordem de Fornecimento a ser assinado com a contratante.

A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto,  a transferência de

responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer
outros intermediários.

4.11.

4.12. Só divulgar informações acerca do fornecimento do objeto deste contrato, que

envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

4.13. Apresentar, quando solicitado pela contratante, a comprovação de estarem sendo

satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

4.14. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com

terceiros para a prestação do fornecimento objeto dessa licitação.
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4.15. Autorizar a contratante a realizar o desconto na fatura e o pagamento direto dos

salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando não demonstrado o cumprimento

tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções
cabíveis.

4.15.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria

administração (ex; por falta da documentação pertinente, tais como folha de

pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores

retidos cautelarmente, serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o

objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das

demais verbas trabalhistas, bem como das demais contribuições sociais e
FGTS decorrentes.

4.16. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

,  as

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.1.0 Órgão /Ente CONTRATANTE se obriga a:

1  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela
Contratada;

II - Promover, por intermédio de servidores designados, o acompanhamento e a

fiscalização dos serviços, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, comunicando as ocorrências de

quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da Contratada;

III - Efetuar a análise do documento de cobrança, atestar em tempo hábil e encaminhar ao

setor competente para a realização do pagamento, respeitando todas as condições previstas no
contrato;

IV - Proporcionar todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei n°. 8.6666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS E SANÇÕES:

6.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão

previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93.

6.2. A muita de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será

calculada sobre o valor dos produtos não entregues, competindo sua aplicação ao titular do órgão

contratante, observando os seguintes percentuais:

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15
(quinze) dias; e.

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo). (Sexto)

dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e.

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31 ° (trigésimo primeiro) dia, até o

limite correspondente a 60 (sessenta) dias. findo  o qua! a Contratante rescindirá

correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93.

6.2.1. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação,

0 contrato

quando a Contratada:
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a) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais,

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

6.2.2. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
Contratada:

a) Fornecer os bens em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas ou

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,

imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da

obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

6.3. ADVERTÊNCIA

6.3.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde

que acarretem pequeno prejuízo ao Estado do Piauí, independentemente da aplicação de multa

moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não

recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das

atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão

temporária e declaração dc inidoneidade.

6.4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado do Piauí pode ser

aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o

procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo

de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Estado do

Piauí nos seguintes prazos e situações:

b. 1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação

que tenha acarretado prejuízos significativos para o Estado do Piauí;

bl.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da

sanção de advertência.

b.2) Por um ano:

b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido

pela contratante.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:

b.3.1) Não concluir os serviços contratados;

b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra

irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou

correção no prazo determinado pela contratante;
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b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Estado,

ensejando a rescisão do contrato ou fnistração do processo licitatório;

b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado do Piauí,

em virtude de atos ilícitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer

informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem

consentimento prévio da contratante.

6.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6.5.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo

acompanhamento da execução contratual à CLC/DPE se constatada a má-fé, ação maliciosa e

premeditada em prejuízo do Estado do Piauí, evidência de atuação com interesses escusos ou

reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Estado do Piauí ou aplicações sucessivas de outras

sanções administrativas.

6.5.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação, perante CLC/DPE, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02

(dois) anos.

6.5.3. A declaração de inidoneidade para licitar  e contratar com toda a

Administração Pública será aplicado ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado do Piauí,

em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros,

quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução

deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Solicitaiite ou da CLC/DPE, em caso de

reincidência;

e) apresentarem à CLC/DPE ou ao Órgão Solicitante qualquer documento falso, ou

falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação
contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

6.5.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 6.2 e 6.4 da secção VI, o

licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda

CLC/DPE ou 0 Órgão Solicitante propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do

exercício profissionais a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.
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6.5.5. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

6.5.6. As sanções serão aplicadas pelo titular da DPE, facultada a defesa prévia do

interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de

inidoneidade. cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3° do art. 87 da
Lei n° 8.666/93.

6.5.7. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter

compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO AO FORNECIMENTO:

7.1. A fiscalização compete, entre outras atribuições:

7.1.1. Encaminhar ao Serviço de Pagamento o documento que relacione as ocorrências

que impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA.

Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração,

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do foriíecimento dos bens.

7.1.3. Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo dos bens, objeto deste

contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento.

7.2. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades

7.1.2.

contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

8.1. Conforme o disposto no inciso IX. do Art 55. da Lei n° 8.666/93. a Contratada

reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no Art 77, do

referido Diploma Legal;

8.2. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei n°8.666/93

ensejará a rescisão do presente contrato nos seguintes termos:

a) 0 não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) 0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a  comprovar a

impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) 0 atraso injustificado ao fornecimento;

e) a paralisação ou interrupção do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;

f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
edital e no contrato;

g) 0 desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo representante da

administração em registro próprio nos termos do § lo do art. 67 desta Lei 8.666/93;

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil:
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j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

1) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execução do contrato;

m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) a supressão, por parte da Administração, do fornecimento, acarretando modificação do

valor inicial do contrato além do limite permitido no § lo do art. 65 da Lei 8.666/93;

o) a suspensão do fornecimento, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna

guerra, ou ainda por repelidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e  contratualmente imprevistas

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

p) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração

decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito

de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação:

q) a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para o

fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
anexos do edital;

ou

r) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execução do contrato.

8.2.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.2,2. Descumprimenlo do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela

Lei n° 9.854/99. sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

8.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurados o contraditório e a ampla defesa;

8.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente;

8.5. A rescisão determinada por ato unilateral c escrita da Contratante, nos casos

8.666/93, acarretará as consequências previstas nos

incisos 1, II, III e IV do Art 87 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo das demais sanções previstas;

Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Contratante convocar a

licitante classificada em colocação subsequente, ou efetuar nova licitação.

enunciados nos Incisos I a XI do Art 78, da Lei

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

9.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado

unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei n°

8.666/93, incisos 1 e II, Lei n® 8.666/93;
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A Contratada tica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralinente entender necessárias nas quantidades do

objeto, na forma do parágrafo T do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, preservados que ficam as

composições consensuais.

9.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao

presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões

suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei n° 8.666/93 e alterações previstas na Lei n°
8.883/94.

9.2.

CLÁUSULA DÉCIMA DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO

OBJETO REGISTRADO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1. A execução dos serviços estará rigorosamente condicionada à verificação do

atendimento às exigências e especificações previstas nos ANEXOS I - TERMO DE REFERÊNCIA e

Instrumento Contratual do Edital, e ao vencedor adjudicatório que deixar de executar os serviços ou

executá-lo em desacordo com as especificações serão aplicadas às sanções previstas no Instrumento
Contratual e edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PlUMEIRA DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA:

1 1.1. O prazo de vigência desse contrato, no máximo, 12 (doze) a partir da data de sua
assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

12.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações

anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a ordem de serviço

pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada e registrados;

12.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as

condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto:

12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos

Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial do Estado, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 61,

da Lei 8.666/93, com as alterações previstas pela Lei 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

13.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá

alterado unilateraimente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da
Le i n° 8.666/1993, incisos I e II, Lei ri° 8.666/1993;

13.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades

do objeto, na forma do parágrafo 1° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/1993, preservados que ficam
composições consensuais,

13.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos

Aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa,

ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei n° 8.666/1993 e alterações
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previstas na Lei n° 8.883/94, conforme conveniência da Administração Pública.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Ficam assegurados aos caronas adesão de até 100% (cem por cento) das quantidades

licitadas por Unidade da federação, independente do órgão ou ente requerente, sempre sob a aceitação

do detentor do preço registrado e de acordo com sua capacidade de fornecimento.

14.2. Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666/93 e

alterações previstas na Lei n°. 8.883/94, conforme conveniência da aplicar-se-ão as demais disposições

constantes da Lei n°. Administração Pública observando-se ainda o disposto no Decreto n°. 3.555 de

2000 e Decretos Estaduais 11.346/04 e 1 1.3 19/04.

14.3. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Tcresina - PL para dirimir

quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 03 (três) vias de igual

teor. para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes, para que

produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato

em todas as suas cláusulas.

Teresina (PI), 02 de março de 2017.

FRANCIS :A HILDETH L ÍAL evangelista NUNES
defensorXtública geral

CONTRATANTE

X

LENCARMAN
ME

CONTRATADA

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

defensoriapubiica@defensoria.pi.gov.br | www.defensoria.pi.gov.br | (86) 3232-0350

10



DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I AO CONTRATO 012/2017

NÚCLEO DE CATEGORIA ESPECIAL- DPE Rua Governador Tibério Nunes, bairroITEM 1
CABRAL.

Monitoramento 24 lioras GPRS alarme

ALARME

VALOR DO ITEM 1

R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais)

CASA DE NÚCLEOS - DPE Av. Nossa Senhora de Fátima, n° 1342, Bairro: FátimaITEM 2
Monitoramento 24 horas GPRS alarme

ALARME

VALOR DO ITEM 2

RS 221,00 (duzentos e vinte e um reais)

UNIDADE CRIMINAL - DPE Av. João XXllI, n** 853, Bairro fátima

Monitoramento 24 horas GPRS alarme
ITEM 3

> ALARME

VALOR DO ITEM 3

RS 221,00 (duzentos e vinte e um reais)

VALOR TOTAL : RS 7.956,00 (sete mil c novecentos  e cinquenta e seis reais)

Teresina (Pl),02 de março de 2017.

aCa'
FRANCISi :A HILDETUJi^L EVANGELIST^A NUNES

DEFENSORA PÚBEICA GERAL
contratante ^

MANOEíTLIiyiÁD^

Ç/péíÍTR^TAD

Rua Nogueira Tapety, l^-4airro dos Noi/os | 64.046-020 - Teresina - PI
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FONTE DERECllllSO:0113-SUS-IIGV
SIGANTÁRIOS: PELO CONTRATANTE - CLARA FRANCIS^'
DOS SANTOS LEAL-DIRETORA GERAL DO HGV / PEL.V^ -s
CONTRATADA-CESAR FELIPE VILLAFIUNCA OLIVEÍRA-
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

GABINETE DADIRETORIAGEIULDO IIOSPITALGETOLIO
VARGAS, EM TERESINA/ PI, 02 DE MARÇO DE 20! 7.

DR.\. CLAR.A FRANCISCA DOS SAN TOS LEAL
DIREI ORA GERAL/1IGV

t;ovi;RNO DO estado do piait
SECKETAtU ADE SAllDEpO ESTADO DO PIAl l

HOSPn Al, OETIILIO VARGAS

EXTILVrO DE DISPENSA DE LICITAÇAO

PROCESSO ADMINISTRATI VO: n" 0592/2017.
CONTRATANTE: MOSPITALGETllLIO VARGAS.
OBJETO; “AQUISIÇÃO DE FIXADOR EXTERNO UNILAI EIUL”.
CONTRATADO: SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR
LFDA.
VALOR: RS 25.000,00 (VINTE ECINCO MILREAIS).
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 8.666/93, art. 24, V.
FONTE DE RECURSOS; 0100 . TESOURO ESTADUAL. CLARICE MAURIZ LI lU

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/HGV
EXTIUTO DE DISPENSA DE LICITAÇAO●i Of. 172I

PROCESSOADMINISTRATIVO:n° 6911/2016.
CONTRATANTE; IIOSPITALGETIILIOVARGAS.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DEGASHELIO LIQUIDO".

^^NTRATADO: WIIITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO
..JRDESTELTDA.
Vi*OR: RS 78.450,00 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS

QIIENIAREAIS).
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 8.666/93,art. 24, IV.
FONTE DE RECURSOS; 0113 - SUS - HGV.

EXTRA I O DE CONTRATO N® 182/2016

E

PtFtNSORIA PQüUCA
l:0 :$ IAi;0 KIAU

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N° 016/2017/DPE/PI
Processo Administrativo n“ 00509/2017/DPE/PI.
Pregão Presencial n®: 019/201^/DPE/PI
Contratante: DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DO PIAUI.
CNPJ; 41.263.856/0001-37
Contratado; ASA DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 05.062.619/0002-25
Objeto: Aquisição de água mineral para Defensorias Públicas Regionais
do Estado do Piauí (interior).
\'alor do contrato: R$ 1.620,00(um mil e seiscentos e vinte reais)
l'onte Recursos: fonte (00). elemento de despesa (339030).
Fundamento Legal: Lei Federal n°8.666/93 e 10.520/2002.
Data de .Assinatura: 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2017.
Vigência; até 31 (trintae um) de dezembro ou até entrega definitiva do
objeto.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI EA
EMPRESAASADISTRIBUIDORALTDA.

CONTRATO N° 017/2017/DPE/PI
Processo Administrativo n° 00508/2017/DPE/PI.
Pregão Presencial n": 019/201$/DPE/P!
Contratante; DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI.
CNPJ:41.263.856/0001-37
Contratado; ASADISTRIBUIDORA LTDA.
C:NPJ;05.062.619/0002-25
Objeto: Aquisição de água mineral para Defensorias Pública do Estado
do Piauí (capital).
Valor do contrato: R$6.000,00(seis mil reais)
Fonte Recursos: fonte (00), elemento de despesa(339030).
Fundamento Legal: Lei Federal n°8.666/93 e 10.520/2002.
Data de Assinatura: 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2017.
Vigência: até 3 l(trintae um) de dezembro ou até entrega definitiva do
objeto.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAU! EA
EMPRESAASADISTRIBUIDORALTDA.

CONTRATO N°012/2017/DPE/PI
Processo Administrativo n° 00188/2017/DPE/PI.
Dispensa de Licitação n°: 02/2017/DPE/PI
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI.
CNPJ;4l.263.856/0001-37
('ontratado: SEMAX LTDA-ME.
CNPJ:03.281.274/0001-94
Objeto: monitoramento do sistema de alarme eletrônico para Defensoria
Pública do Estado do Piauí -DPE.
Valor do contrato: R$ 7.956.00(sete mil e novecentos e cinqüenia e
seis reais)
Fonte Recursos; fonte (00), elemento dc despesa (339039).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8245/2016/HGV.
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8.666/93, art. 251.
CONTRATANTE: HOSPITAL GETULIO VARGAS CNPJ:
06.553.564/0104-43
CONTRATADO: SIGMAX-VENDASE SERVIÇOS LTDA CNPJ:
04.^0.145/0001-46
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
MONITORES MIILTIPARAMÉTRICOSCOMTROCA DE PEÇAS"
PR.AZO DEVIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA DA  I A
DESUAASSINATUIU
PRAZO DE EXECUÇ.ÃO: 30 (TRINTA) DIAS
DATADAASSINATURA:16 DE DEZEMBRO DE 2016.
VALOR GLOBAL: RS 24.738,30 (VINTE E QU.AI RO MIL
SETECENTOS E1RINTA E OITO MILE TRINTA REAIS)

^ÇÃO ORÇAMENTARIA: 2230
ATIIREZA DA DESPESA: 339039

FONTE DE RECURSO: 0113-SUS-HGV
■^ANTÁRIOS: CLARA FRANCISCA DOS SANTOS LEAL-
. ,*xETORA GER\LDO HGV/ PELA CONTRATADA-ARIS11 DES
ALVES-DIRETORCOMERCIALDA EMPRESA.

ji
i!

11
ií -f i

EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2017
ftbCnSSO.

PRQÇ3ESSQADMIMSHUTIVO N°0270/2016/HGV.
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADEDELICITAÇÃO
FtíNDA5rffiN"LVÇÃO: LEI 8.666/93, ART. 251.
CONTRATANTE: HOSPITAL GETULIO VARGAS CNPJ;
06.553:564/0104-43
CONTRATADO: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A
CNPJ:'D1.449.930/0007-85
OBJETÒ;,“SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN I IVA E
CORRETIVA DO APARELHO DE HEMODINÂMICA MODELO
ARTISZEEFLOOR"
PRAZO DEVIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA DATA
DE^UAASSINArURA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
DATADAASSINAITIRA: 20 DE JANEIRO DE 2017.
VALOR GLOBAL; RS 183.609,12 (CENTO E OITENTA ETRÊS MIL
SEISCENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)
AÇÃO ORÇAMENTARIA: 2230
NAJUREZAHADESPESA: 339039
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