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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 013/2017/DPE/Pl

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00492/2017/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N”05/2017/DPE/PI, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

LIMPEZA PARA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE ENTRE

CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO PIAUÍ E A EMPRESA A ASA

DISTRIBUIDORA LTDA, NOS TERMOS DAS LEIS

8.666/93.

SI

CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N" 3507-6

C/CORRENTE N” 14734-6

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado do Piauí, entidade de direito

público, por intermédio da A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita
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° 1101413 SSP-PI,

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

Noivos Teresina-PI, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa
ASA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ iT 05.062.619/0002-25, Av João Antonio Leitão, 4199,

Piçarreira, Teresina-Pl. telefone (86) 3232-0811, doravante denominada CONTRATADA, neste

ato representada por ANTONIO FRANCISCO DE SENA ALMEIDA, RG 67p85-SSP PI,
CPF 274,357.413-53, residente e domiciliado Av. Miguel Sady, n° 649, São Cristovao,
resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, considerando o

administrativo 00492/2017/DPE/PL de acordo com as Leis N!
LIMPEZA PARA

resultado do processo
8.666. de 21 de iunho de 1993. e .suas alterações posteriores, mediante clausulas e

condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, de acordo com a

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

LIMPEZA PARA

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos 1 64.046-020 - Teresina
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

VALOR

TOTAL
VALOR

UNIT.
QUANTIDADESPECIFICAÇÃO UNIDITEM
E

1.930,00R$38,6050FDPAPEL HIGIÊNICO01
RS 239,00RS 23,9010CXAGUA SANITARIA02
RS 557,70RS 37,1815CXDESINFETANTE03

2.726,70 (dois mil e setecentos e vinte e seis reais e setenta centavos)VALOR TOTAL RS

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 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 2.726,70 (dois mil e setecentos

e vinte e seis reais e setenta centavos), que será paga no prazo de lei, de acordo com

quantidades efetivamente 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.

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 \f 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 (00) e elementos de despesa - 339030.

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 entiegues no local
onde será instalado o material, 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.

as
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S 1” A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fornecimento, na qual serão

exDlicitados as quantidades, marcas, valores unitários e totais, endereços e condiçoes de

enLga em consonância com a proposta vencedora e o disposto no
§ 2» - Configurando-se atraso na entrega, excluídas as razoes de “

relação aos prazos fixados em pedido ou CONTRATO sera aplicada muha de 2/„ (dois por
dia, sobre o valor do contrato não ultrapassando  a 20/o (vinte P“ centOT
8 3" - Após 15 (quinze) dias de atraso, alem de rescindir o contrato, a Dl b/n

aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na almea
subitem do instrumento convocatório,

n ÁtíSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência de dois meses, contado a^partir da assinatura do

contrato, estando a CONTRATADA obrigada a cumprir as obngaçoes relativas ao o je

constantes neste instrumento,

do obio,o d, 00».;.», srr: “ °i»i í:
contrato, previstos no parágrafo r. do art. 65, da Lei n sem que u

caiba, à licitante, direito a qualquer indenização.

cento), ao

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) - Compete à CONTRATANTE:
1 - prestar as informações e os

CONTRATADA;

2 - efetuar o pagamento

prestação do serviço;
3 - exercer rigoroso '

contrato.

4 - solicitar o

d.* CO»,.», d. ».do ,u. O »i. ef..0«l.

teimos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas

necessárias ao cumprimento do pactuado;

2 ~ prestar todas as informações e os esclarecimentos que
CONTRATANTE;

esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

conforme estipulado neste contrato, após a entrega e

serviços/objeto do presentecontrole de qualidade sobre os

objeto deste contrato conforme quantitativos estabelecidos

1 -
nos

forem solicitados pela

obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras e fiscais
®  ■ outras relativas ao3.- cumprir as

decorrentes da execução do presente contrato e quaisquer

-manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação obtidas no processo licitatóno;
5. - Não transferir no todo ou em parte a execução

anuência da CONTRATANTE; ^

4

deste contrato, sem prévia

6. - Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:

a. 1. 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 ail. 11° 78. da Lei Federal N° 8.666/93, pagará a CONTRATADA confonne

dispõe 0 § 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 coiTespondente 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 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.

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos 1 64.046-020 - Teresina - PI
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seus
Anexos, apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo n° 04076/2016, 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
forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Teresina-PI, 23 de fevereiro de 2017.

/

A/HILDETH LE^ EVANGELISTA NUNES
DjEFENSORA PÜBLICA-GERAL

FRANCISC

ONTRATANTE

O DE SENA| ALMEIDAANTONIO FRÀNCI
ASA DISTRIBUIDORA LTDA

CONTRATADA

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos | 64.046-020 - Teresina - PI
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br | \a/\a/w.defensoria.pi.gov.br | (86) 3232-0350

5



Diário Oficial

Teresma(PI) - Qainla-feira, 2 dc março de 2017 ● N' 41 19
i:XTRATO PAIU PUBLICAÇÃO

Ato Administrati%n :.\ I RA I O 1)0 4". TLR.MOADrmo AO

CONTRATO N". (111/2013

CONTRATO V (M3/2017/nPI'7l>l Nome do Contratante: SHCRI .l ARIA DA l AZIvNDA DO LS [ AÍX)

Processo Administrativo n" 00492/2017/DPL/PI. DOIMAlií Si;i-A/-P[.

Referente a Dispensa de Licitavrio n‘‘ 05 /2017/DPL/PI C.MM do Coniratante: 06.5.^.3..^56/0001-91

Contratantc:DEFENSORIAPÜBLlCADOESTADODOPlAÜÍ Nome do Contratado: ANIÕNIO AVI i \R RJIU-IRO Dl'
CNP.I: 41.263,856/0001-37 ' MACEDO

ContratadoiASADISTRlBUIDORALTDA ( NP.l/CPl- do Contratante: 105.268.033-04,

.  Resumo do Objeto do Aditivo: lístc Teimo Aditivo iC-m nor objeto

V- lor dü^^íSam^R^? 726 7nci^'"'‘’T Deíensomí Pública a proiTOí;a^:aü de vigência do Contrato iiA 01 1/2013 de íocaçào do

Fonte Recursos: fonte (00). demento dc despesa (339030). uVnd'ín^ f'T'"’’í ' ■ o ■ ,
Fundamento l.egal: Lei Federal n'^ 8.666/93. Attiuiimcnto da cidade. 7 (leiencia Regional.

Data de Assinatura: 23 (vinte c três) de fevereiro de 2017. l●llmlamenlo l.egal: Artigo v7. inci.so II da l .ei n" 8.666 93. Par
\ igêneia: 02 (dois) meses a panir da a.ssinaiiira do contrato ^ 2017
●Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO i:S lADO IX) Pl.ACÍ F.A '>066.000.067: I 2016.1.
ASA DISTRIBUIDORA LTDA.. l’ra/.o dc \'igcneia: O pra/o tie vigência do pre.senie Termo Aditivo

será de 01 (um) ano. contado a partir de 07'02/20l7,
Pra/o dc Execução: De ()7/02/20i7 a 07/02/2018.
Data da Assinatura do Aditivo: 07/02/2017,
Valor Global: RS 3.600.00.
Ação Orçamentária: 13.101,04.122.0090.2010,
Natureza da De.spesa: 33903621 .
Fonte de Rccnr.sos: 0100001 001 .
Signatários do Aditivo:
Pela Coneedente: RAl .Ai:i 1A.IRA ION I Ll .l.S.
Pelai onvenente: AN RlNK.) AVI ;i.AR RIBl.lRü MACEDO.

PI. onde funcionará a Agência de

ecer
c  !’roeesso ,Adm i nisirati vo

CON I RAI Q N° ni4/2(ll7/l)PF7Pl
Proecs.so Administrativo iC 00493/2017/DPE/Pl.
Referente a DLspensa de Licitação n° 06 /2017/DPE/PI
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNP.J: 41 .263.856/0001-37
Contratado: ASA DISTRIBUIDORA IJDA
CNP.I: 05.062,619/0002-25

(Xijeto: Aquisição dc Matérias de Expediente para Defensoria Pública..
\ aloi' do contrato: R$ 6.528.00 (seis mil e quinhentos e vinte e oito
reais)

Fonte Recursos: fonte (00). elemento dc despesa (339030).
Fundamento Legal: Lei Federal if 8.666/93,
Data dc Assinatura: 23 (vinte e três) de fevereiro de 2017.
Vigência: 02 (dois) meses a partir da assinatura do contrato
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO [:STADO DO PIAUÍ F A
ASA DISTRIBUÍDORALTDA

Of.O(l9

IVSIADO IK) l'l.\lli
POI.iri.AMIl.I l Alí DOIMAl i

CAiiixn p: 1)0 comando critAim.

PROCESSO ADMIM.S I R VI IN O N" .AA.028.L010818/I6-PMPI
INLXIGIBILIDADE DE EICITACÃO V* 04/2016-CPL/PVIPI
H M)A.MENTAÇ.V()U-:(;a1.: ART.25.INC1S01.DALEI8 666/93
0B,IE !'O:A0l.i|S!CÀ() DL MATERIAL BÉLICO - MUNIÇÃO
CON fR.VIADA: COMPANHIA BRASILLIRA DE CARTUCI lOS-

REFERÊNCEA: OFÍCIO N° 205/2016/PM-4/EMG
PARECER N” PGE - PLC 2.015/2016

DESPACHO

CBC

●Maiores infoi-maçães: Coordeiiatloria da.s Licitações e Conlratos da
Defensoria I‘ública do Estado do Piauí, làxicreço: Rua Nogueira Tapety.
138, B. Noivos Teresina PI ou pelo tel. (86) 8845-2422.'^

Of. 028

<:o\ KRNO DO tsi.vüo DO i-rvci
srurrTAKiA di-: ustado da í'a/.v:.nd.\

EXIR.VrODOJ.TERMO.VDIIDOAO
( ON í RA FO N". ()().S/2014 Retornados os autos cia Procuradoria Geral do Estado,

a Comissão Permanente de Licitação, após cumpridas as
recomendações previstas no Parecer, entre elas a autorização do
Secretário cie Administração, a Comissão de Licitação da PMPl.
realirmou a possibilidade de aquisição direta, por inexigibilidade de
licitação, com fundamento no art. 25. caput c/c o inciso 1. da Lei
8.666/93, cie 20.000 (vinte mil) UNIDADES CALIBRE .40SW
eXPO 130GR - COPPER BUlyLET LACTICAE com estimativa
de gasto de RS 174.800,00 (cento e setenta c cjuatro mil e
oitocentos reais), fornecidos pela COMPANHIA BRASILEIRA
DE CARTIT-HOS, CNPJ !S“ 57.494.031/00()l-54. pois  o feito se
encontra dentro cio permissivo legix, bem assim encontram-se
satisfeitas as imposições cio artigo 26. parágrafo único.

Diante do exposto. R.A I IFK.'0 a justilicaiiva da Comissão
de Lieiiaçào. cleierminanclo a publicação des.se termo no Diário
Olleial do Lstado e posterior contratação,

Tcresina-Pl. 21 de fevereiro dc 2017.

CLARLOS AUGUSTO GOMES DE SOUZA - CEL PM.
Comandante Geral cia PMPl

Of. 104

Nome.doContratante: SECRE,'l AR!A DAFA/I .NI)ADO F.S 1 AfK )IX)
PIAIÚ Si:iA/-PI,
CNIM (!oO)ntratanle:06.553,5564)0()l-9L
Nome (Io Contratado: S1LVA&NASCIMEN fO LI D.A-ME  - lECNEl
( MM/CPE do Contratante: 07.677,279/0001-91.
RcMiino do Objeto do.Aditivo: O objeto clestey\ciilivoé a prorrogação
cia vigência do Contrato n". 005/2014 pura prestação dc serviço dc
maiuiienção preventiva e corretiva no elevador instalado no prédio da
SLFA/-IM, conformo contrato principal.
Emnlamento l.egal: Artigo 57. inci.so II da I .ci n"8,666/93. Parecer P(if: '
PLC n"042/20J7cProeesso.\dministmlivon“0066.0()0.068!6/20|6-3,
l’ra/.o de N’igência: O pra/o de v igêneia do presenic lenno .Xiliiivo
sera de 01 (iiiii) ano. eoniaclo a partir dc 17●02/2017
Prazo de Execução: De I7'()2 2017 a T 02 .^HS.
Data cla.Vs,sinaUirad(i .\(!itivo: 17/02 201",
\ alorGlobal: R.S5.40().()0,
.Vção Orçamentária: 13. 101 .04.122.0090.200l).
Natureza da Despesa: 33903906,
Eonie de Keetirsos: 0100001001.
Signatários do.Aditiv o:
PelaConcedcnIe: RAFAi:i, LVIRAF'ÜNTI:LI :S.
Pela ( onvenente: FR,‘\NCIS('O l-:i)il.S( )N DA SILVA,


