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d±DEFENSORiA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO 018/2017/CLC/DPE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00353/2017 - CLC-DPE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2017, ART. 24, II, DA LEI 8.666/1993.

AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PARACONTRATO
RELÓGIOS DE PONTO PARA A DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, QUE ENTRE SI
CELEBRA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO -

E A EMPRESA MARKO COMERCIO EDPE/PI

SERVIÇOS LTDA, NOS TERMOS DAS LEIS N" 8.666/93.

CONTA BANCÁRIA:

MARKO COMERCIO E SERVIÇO LTDA i BANCO BRASIL)

AG: 1604-7

C/C: 44565-7

Pelo presente instmmenlo, 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, BaiiTO 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 na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, CEP: 64046-020, nesta Cantai,
doravante denominada CONTRATANTE, c do outro lado  a empresa MARKO COMERCIO E

12.173.530/0001-10, Rua Arêa Leão, n° 278, Centro, Teresma-PT,SERVIÇOS LTDA, CNPJ
telefone (86) 2106-5000, neste ato representada por Valdcmar Jesus do Nascimento, portador do
RG: 415.678 SSP-Pl e CPF: 207.784.573-20, tendo como endereço profissional para as relações

pertinentes a este contrato o acima designado, denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem
em comum acordo firmar o presente Contrato PARA AQUISIÇÃO DE 02(DOlS) RELÓGIOS DE
PONTO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, considerando o Processo
administrativo acima, de acordo com a Lei Federal n”. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas

alterações posteriores, mediante cláusulas e condições cjuc se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a .A.QUISIÇÃO DE 02(DOIS) RELÓGIOS DE PONTO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, constantes do Anexo I deste

contrato, de acordo com o Processo administrativo, acima referido, que passa a integrar este

instrumento, independente da transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante deste Conti'ato, independentemente de transcrição e juntada, a

proposta de preço c seus anexos ao Processo Administrativo, e a respectiva Ordem de fornecimento.
Defensoria Pública do Esíado do Piauí. Comissão Permanente dc Licitação

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone; (86) 3233-7407 ramal 211/8845-2422
CEP: 64.046-020, Tcrcsina-Pl, E-mail cpldpe@defeiisoria.pi.gov.br
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUl

ri ÁtJSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento de material constante

do Anexo I, integrante deste Contrato, a importância R$ 3.498,00 (três mil e quatrocentos e noventa
e oito reais), de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante aceite expresso da
CONTRATANTE.

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 QUARTA - FONTE DE RECURSOS , . r»
Os recursos para tanto são oriundos da Fonte de Recurso 00, Elemento de Despesa

449052, conforme especificações constantes do Anexo I a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA-DA FOIUVIA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
A CONTRATADA fornecerá o objeto do presente CONTRATO, ngorosamente de

acordo com os termos ora pactuados, e entregará diretamente no endereço desta DPE-PI, confoi-me
empenho entregue pelo departamento responsável, sem nenhuma despesa adicional alem do valor
adjudicado constante da Proposta.

- A CONTRATANTE emitirá NOTA DE EMPENHO, na qual serão explicitadas as
condições dequantidades do material

§ 1
, valor unitário e total, endereços e

disposto no Edital e Processoe 0especificações e as
fornecimento em consonância com a proposta vencedora
Administrativo.

8 2“ - Configurando-se atraso do fomeciniento, excluídas as razões de força maior, com relaçao 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).

8 3“ - Após 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a DPE/PI aplicara multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea do subitem do instrumento
convocatório.

8 4" - O material que estiver em desacordo com as especificações  será rejeitado pela DPE/PI,
obrigando-se o fornecedor a efetuar dentro do prazo de 05 (cinco) dias do comunicado da ocorrência, a
reposição ou substituição do material.

§ 5" - Todas as despesas necessárias à reposição ou substituição do material pemianente entregue em
desacordo com o Contrato, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O material objeto deste Contrato será fornecido pela CONTRATADA, sob o regime de

execução indireta confonne indicado em Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho expedida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, sem nenhuma despesa adicional além do valor
adjudicado constante do Termo de Adjudicação.

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Pcnnancnlc dc Licitação
Rua Nogueira Tapely 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86)3233-7407 ramal 211/8845-2422

CEP; 64.046-020, Tcresina-PI, E-mail cpldpe(gdcfensoria.pi.gov.br
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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

PARÁGRAFO UNICO - Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II, do art. 65 da Lci

Federal if 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio economico

financeiro do contrato.

CLÁUSULA OITAVA-DO ACRÉSCIMO ou SUPRESSÃO
A CONTRATANTE resei-va para si o direito de aumentar ou reduzirão valor iniciai

até 25% (vinte e cinco por cento), previstos no parágrafo 1“, do art. 65, da

dessa decisão caiba, à licitante, direito a qualquer indenização.
atualizado do Contrato em

Lei n® 8.666/93, sem que .

CLÁUSULA NONA-DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente Contrato terá vigência ate 31 (trinta  e um) de Dezembro de 2017, contados a

partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, cm carater essencial

devidamente justificado por escrito, mediante autorização do Ordenador da Despesa da Contratante, de
do art. 57, caput e §§ T e 2“ da Lei n” 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) - Compete à CONTRATANTE:
1  A CONTRATANTE se obriga a efetuar pagamento à CONTRATADA apos a entrega

esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

acordo com as parles e nos termos

do material.

2. Prestar as informações e os

contratada.

3. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o material

- Compete à CONTRATADA:

Entregar o material definido conforme especificações do contrato;

Cumprir o prazo de entrega estabelecido no contrato;
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,

Cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras, fiscais
decorrentes do fornecimento do objeto licitado;

Manter durante a vigência do contrato, todas as condições exigidas para habilitação e

qualificação na licitação que deu origem à contratação;
Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação;

Não transferir no todo ou em parte a execução do contrato, sem prévia anuência da

Contratante; _ _ , rj j a

e comerciais

Acatar c atender as reclamações quanto às especificações técnicas e a qualidade do

material, substituindo ou repondo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias do

comunicado da ocorrência, o que não atender as especificações do contrato e

cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;

Cumprir as garantias do objeto licitado, durante  a sua vigência.

b)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Defensoria Pública do Esiado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407 ramal 211/8845-2422
CEP; 64.046-020, Tercsina-Pl, E-mail cpldpe@dcfensoria.pi.gov.br
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA RESCISÃO , , , rnnwn
À DPE/PI t1ca reservado o direito de rescindir, umlatcralmente, o presente Contrato,

independente de interpelação judicial, se a contratada;
a) descumprir as cláusulas contratuais;

b) executar o Contrato com irregularidade;

c) atrasar, sem justificativa prévia, o
fornecimento do material ou paralisar a sua

obrigações pelo cumprimento deste
execução;

d) ceder ou transferir, no todo ou em parte
Contrato;

e) tiver falência ou concordata decretada, ainda que preventiva,

processo de recuperação judicia! ou extrajudicial;

f) por supei'veiiiente incapacidade técnica;

g) for dissolvida a empresa.
- No caso de rescisão por inadimplência da contratada será aplicada a multa dc 5%{cinco por

cento) do valor total do Contrato. ^

8 2“ - No caso de rescisão do presente Contrato,  a CONTRATADA recebera somente o valor

correspondente ao material fornecido, deduzido o valor de multa eontratual prevista na clausula
anterior.

as

ou a entrada em

§ 1

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DAS PENALIDADES ●

a) - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, fica sujeita a CÜNlRAI ADA a

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
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçao,

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

respectivo cancelamento de sua

contratar com a
a Administração Públicacom

sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda

inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado do Piauí;
e) Rescisão contratual, confonne o previsto no art.77. da Lei n

8.666/93 e suas

alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

Defensoria Pública do Eslado do Piaui. Comissão Permanente de Licitação

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone; (86) 3233-7407 ramal 211/8845-2422
CEP: 64.046-020, Teresina-Pl, E-inail cpldpe@dcfcnsoria.pi.gov.br
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PlAUl

A CONTRATANTE, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à assinatura deste
Diário Oficial do Estado (DOE), visando garantir,Contrato, providenciará a sua publicação, no

eficácia do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO w ^ ^ p c .
Integram o presente Contrato, e a ele são reniissivos, o Anexo, as Proposta(s) de Preços e

seus Anexos, apresentados pela CONTRATADA, à Lei N° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão submetidos a parecer do Orgão Jurídico da DPE-PI, e resolvidos

8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislaçãode conformidade com o preceituado na Lei n'

vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
As partes contratantes escolhem c elegem, de suas livres c espontâneas vontades

renúncia a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que possa ser, para cada uma delas, o foro
da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piauí, para nele discutirem e dirimirem quaisquer
dúvidas ou pendências, porvenmra surgidas, originárias deste Contrato, desde que não possam ser
solucionadas prévia e amigavelmente por elas próprias.

, com

legítimos representantes já indicados.E, por estarem de acordo, as partes por
rubricam e assinam o presente instmmento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e fonna, para
que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.

seus

Teresina (PT), 24 de fevereiro de 2017.

FRANCISc4 HILDETH leal EVANGELISTA NUNES
ORA PÚBETCA-GERAL DO ESTADO

CONTRATANTE
DEFE'

/ ●
/

-● L

VALDEMAR JESUS DO NASCIMENTO
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATADA

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação
Rua Nogueira Tapely 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407 ramal 211/8845-2422

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@dcfensoria.pi.gov.br
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I DO CONTRATO N" 018/2017

VL. TOTALVL. UNIT.ESPECIFICAÇÃO QUAT.ITEM

R$3.498,00RS 1.749,0002REGISTRADOR CONTROL ID

PONTO ELETRÔNICO

01

VALOR TOTAL R$ 3.498,00 (três mil e quatrocentos  e noventa e oito reais)

Teresina, 17 de fevereiro de 2017.

FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES
DEFENSORA PÚBtTCA-GERAL DO ESTADO

CONTRATANTE

VALDEMAR JESUS DO NASCIMENTO
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATADA

Defensoria Pública do Esiado do Piauí. Comissão Pennanenle de Licitação

Rua Nogueira Tapeiy 138, Bairro dos Noivos, Fone; (86) 3233-7407 ramal 211/8845-2422
CEP: 64.046-020, Tcrcsina-Pl, E-mail cpldpc@dcfcnsoria.pi.gov.br
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍDEFEWSOBIA PÚBLICA PiauíLXJ bS lAOU L>'J eiAui VirojbilsiSO)!
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EXTRAIO FARAPÜBLICAÇAO
Alo Administrativo ErmATSM I -2ai7 - ekatii/?i

PíocES!OíDHiMSTRArivDM'W.039.1.001)!Z4/17-54-EMATE!í-PI
MODAJJML PRECiiO S06 A FCItH.AE;rrRÒNlCA «IVm

L’,títaçâoíi?.662025
oMrt* Registro de preços, MENOR PREÇO POR ITEM, Registro de Preços para Eventual Contratação

de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de veículos tipo CAMIONETA
(now- sem mloriitoi. sem combustíveis e çuj/omefnigem iivre), para transporte de servidores,
técnicos, colaboradores e materiais do Programa Água Doce ● convênio MMA/SRHU n.

7805/2012, para atendimento das necessidades do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado do Piaui-EMATER/Pl

DjU,Uii;(liaçio: 02/03/2017

llMiilloglCH: Mf'03/2017

DiWMCtni-EMATtlUOr.mrtKUpIniutoABjralOlíitira

OBIETO; Veículo categoria picape média, motorização mínima 20 cc, 08 ou 16v, cabine dupla, 4X4,
com potência de 102 a 200cv, zero quilômetro ou com tempo de fabricação de no máximo 02 anos,
documentação regular, manutenção mecânica permanente pó conta da contratada, cor branca,
prata ou preta, combustível Dlssel, 04 portas, opcional mínimo Ar condicionado, câmbio

01 automático, capacidade mínima de 05 passageiros, com todos equipamentos obrigatórios conforme
dispõe a Resolução n-14/98 de 06/02/1998 e suas alterações, combinado com o arÜOS do Código
de Transito Brasileiro, sem motorista qualificado, sem combustível, km livre (MENSAL). Marca:
Volksvraeem; Modelo: Amarok, Versão: S140 ct .

rOM RATO N°018/2Í)I7/L)PE/PI
Processo Administrativo n" 0353/2017/DPE/PI.

Dispensa de Licitação: 04/2017/DPE/Pi
Contratante; DEFBNSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/0001-37

Contratado: MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
NPJ: 12.173.530/0001-10

ubjeto: Aquisição de 2 (dois) relógios de ponto para Defensorias
Pública do Estado do Piauí.

Valor do contraio: R$ 3.498,()0(lrês mil e quatrocentos e noventa e oito
reais)
Fonte Recursos: fonte (00). elemento de despesa (449052).
Fundamento Legal: Lei Federal n‘^ 8.666/93.
Data de Assinatura: 24 (vinte c quatro) de fevereiro de 2017.
Vigência; até 31(trinta e um) de dezembro de 2017 ou até entrega
definitiva do objeto.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EA
EMPRESAMARKOCOMÉRCIOESERVIÇOSLTDA

Quant. Valor
SITUAÇÃO Anual Unitário

Híxirao
Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Publicado Estado do Piauí. Endereço: Rua NogueiraTapety,
138, B. Noivos Teresina-PI ou pelo tel. (86) 8845-2422.

Esdmada
R$

Vencedora 05DIAGONAL LOCAÇAO DE VEÍCULOS LTDA -EPPOf.32

.  GÜVF.R,NÜI)OlíSTADODOPlAUÍ
SECRETARIADEESTADÜDOMEIOAMinCNTF.KRKCURSOSllimUCOS

osjuHpla
A Hijima dMc.1t»'; dl R[«niiji'3 do èrtiio dc cooiiitv

oli»iviiliidniialia:;iaicpnio{an>lroili£ralocooÍ9nc;a;rKÚsdoEi±u!.ldiiilEantc;oonidiciKnoescotn:D(nnicnU.

> ld<i^ 0 nwqünx (oilna Adajiss.vo n tasnocoo oagcim |AQ Ticino odstTAn 1 ia6a(ii) de deotú orpacslini pm 1 aw<qa(«

despea en nrforarlnJe ra» o ptiae)iiiniio rohado pelo IXSnTUrO IS ASS1S1ÍKCU1ÍCWCA £ CXTEHSiO RL’Ml DO ESTADO DO PIAUÍ ● EMATII/PL

depoadeotivkíooór|k pcteiKlidorpirieíeiUidecDotrolediss;iji.'itidides llttUd2Siseiiiissáodis»spc<tlvis]il}er>(56,ccnbrttteseí3caiÍ3nso;

Ausalide lei^situte EvP 1 tefiisiik (peiMo) de objelo natoae > Kceonlide portul ohieffiAde sesçie s nsli(ta de Ennu Pind, os o i

inpenrB esMcAatóes, Icroleu e* ceeider fi  «uradides deCesla oe Temo de Sebinci (T1| t deoás depisiçêes dl Ab dc Cent

Os in(OS recados sioosmiiiimiidmte, deveedeacootnliçiiserprjHdali depesqui» de preços no ireradeiu^pwsaneiit lS,S4',di

tó a666/l«3eaiU2doDetretoEsud!iin»ll5H/2«i4.

Eximo Paniai N< 003/2017 - EMATEB/?! óngr] csle ono se ncit eslrtesx trinxrOí peedurnle loiss n dte runJada i)ee cai lo Prouui

Ad(i3ianc»o\'A AXO30.I.0WI2i-/17.SA-£MA7tB/Pl

3 Adninisin;ia podeid ser e convoadi de econSo nni eidi rrassAde Adminisuadvi.

AVISO DC RETIFICAÇÃO

0 Secretíirio dc Estado dc Meio Ambiente e Recursos Hídricos vem

por meio deste retificar o Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato
23/2014, publicado no diário oficial n° 06, de 09 de janeiro dc 2017.

Onde SC lê;

OB.I ETO: Prorrogar a vigência do presente contraio para a data fi nal
de 31 de março de 2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 3 meses

PlUZO DE EXECUÇÃO; 3 meses

OrrENTORASMREClSntO.

DL4G0NAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -EPPDETOiTORA

12Z3I343/0W1-4ÍCHP|

IXSC. ESTADUAL 2007m
Leia-se:

OBJ E TO: Prorrogar a vigência do presente contrato para a data fi nal
de 30 de junho dc 2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 meses

|osé Bezerra Veras lúnior- (86) 3232-9935CCHATO

Sei PidxHases Sinlns^ZZS, Bu.TnS*)|oie-C£P. 32MV9D0EhUEBECO

CIDAIX TeresiAFPI

contato@diagonallocadora.com.br!-)UIL

Of. 124or.150



DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

PROCESSOS ADM. N° 00353/2017/CPL/DPE

OBJETO: solicitação para aquisição de relógio de Ponto Eletrônico.

0 procedimento ora solicitação para aquisição de relógio de Ponto Eletrônico, encontra-se
devidamente instruído composto de 01 (um) volume, com 52 (cinqüenta e duas) folhas
numeradas cronologicamente por parte da Comissão Licitação CPL/DPE, na forma dos
Decretos Estaduais n°. 11.317/04 e n°. 11.318/04.

EURira^A COSTA SILVA

Membro da Comissão de Licitação

Rua 'Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos 164.046-020 - Teresina - Pl
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br | www.defensoria.pi.gov.br 1 (86) 3232-0350


