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CONTRATO N° 044/2022/DPE/PI 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022/DPE/PI, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993. 

PROCESSO SEI Nº 00303.005363/2022-41/DPE/PI 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

DRONE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO PIAUÍ E A EMPRESA ANTONIO PACELLI 

SARMENTO DO NASCIMENTO, NOS TERMOS DA LEI 

Nº. 8.666/93. 

  

CONTA BANCÁRIA: 

BANCO BRADESCO 

AGÊNCIA: 0405 

CONTA CORRENTE: 91070-8 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-

37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos, CEP: 64.049-010, Teresina-PI, através de 

seu Defensor Público-Geral ERISVALDO MARQUES DOS REIS, com endereço profissional na Rua 

Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos, CEP: 64.049-010, Teresina-PI, doravante 

denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ANTONIO PACELLI SARMENTO DO 

NASCIMENTO (PACELLI DRONES ASSISTENCIA TECNICA), inscrita no CNPJ: 

23.613.420/0001-49, com sede na Rua Castelo do Piauí, nº 3250, Bairro Memorare, Teresina-PI, CEP 

64.009-330, telefone (86) 99926-5896, e-mail: pacellimodels@gmail.com, através de seu representante 

legal ANTONIO PACELLI SARMENTO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF: ***.815.083-**, 

doravante denominada  CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo SEI n° 

00303.005363/2022-41/DPE/PI, resolvem entre si celebrar o presente Contrato, nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem: 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO  

  

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material permanente 

(drone), a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 
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1.2 O serviço deverá, obrigatoriamente, atender a todas as especificações e exigências determinadas 

pela DPE-PI: 

Item Quantidade Descrição Valor Unitário 

01 01 AERONAVE 

Peso de decolagem: até 600g 

Comprimento diagonal: até 350 mm 

Velocidade máx. de ascensão até: 

8 m/s (modo S) 

8 m/s (modo N) 

Velocidade máx. de descensão até: 

8 m/s (modo S) 

8 m/s (modo N) 

Altura máx. de serviço acima do nível do mar: 

Até 6000 m 

Tempo máx. de voo (sem vento) 

31 minutos * 

Tempo máx. de voo estacionário (sem vento) 

30 minutos * 

Distância máx. de voo (sem vento) 

18,5 km 

Velocidade máx. de voo (próxima ao nível do mar, sem 

vento) 

19 m/s (modo S) 

15 m/s (modo N) 

5 m/s (modo C) 

Hélices 

Rápida liberação/redução de ruídos/dobráveis 

Braços da aeronave 

Dobrável 

GNSS 

GPS+GLONASS+GALILEO 

Bússola 

Bússola unitária 

UMI 

UMI unitária 

R$ 10.800,00 

(Dez mil e 

oitocentos reais) 

Assinado digitalmente 
por ERISVALDO 
MARQUES DOS 
REIS:67803547320
DN: C=BR, 
O=ICP-Brasil, 
OU=presencial, 
OU=08839135000157
, OU=Secretaria da 
Receita Federal do 
Brasil - RFB, 
OU=ARATIPI, 
OU=RFB e-CPF A3, 
CN=ERISVALDO 
MARQUES DOS 
REIS:67803547320
Razão: Eu sou o autor 
deste documento
Localização: 
Data: 2022-12-16 17:
03:30
Foxit Reader Versão: 
9.0.1

ERISVALDO 
MARQUES 
DOS REIS:

67803547320
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Armazenamento interno 

8 GB 

BATERIA DE VOO INTELIGENTE 

Bateria integrada 

CÂMERA 

Sensor 

CMOS de 1” 

Píxeis efetivos: 20 MP; dimensões de píxeis de 2,4 μm 

Disparo único: 20 MP 

Disparo contínuo: 20 MP (disparo contínuo) 

Variação da exposição automática (AEB): 20 MP, 3/5 

quadros em bracketing a 0,7 

EV bias 

Temporizado: 20 MP; 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg. 

SmartPhoto (incluindo HDR e HyperLight): 20 MP 

Panorâmica em HDR[2]: 

Vertical (3×1): 3328×8000 (largura×altura) 

Ampla (3×3): 8000×6144 (largura×altura) 

Panorâmica em 180° (3×7): 8192×3500 (largura×altura) 

Esfera (3×8+1): 8192×4096 (largura×altura) 

JPEG/DNG (RAW) 

Compatível com cartões microSD com capacidade de até 

256 GB. 

Zoom digital 

ESTABILIZADOR 

Estabilização 

Triaxial (inclinação, rotação, giro) 

Alcance mecânico 

Inclinação: -135° a 45° 

Rotação: -45° a 45° 

Giro: -100° a 100° 



 

4 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação  

Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-020, Teresina-PI, Fone: (86) 99428-1127,  

E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br 

Eixo de giro 

Não controlável 

Alcance controlável 

Inclinação: -90° a 0° (padrão); -90° a +24° (estendido) 

Velocidade máx. controlável (inclinação) 

100 °/s 

Alcance da vibração angular 

±0,01° 

SISTEMAS DE DETECÇÃO 

Frontal 

Alcance da medida de precisão: 0,38 a 23,8 m 

Velocidade de detecção efetiva: ≤15 m/s 

Campo de visão (FOV): 72° (horizontal) 

58° (vertical). 

Traseiro 

Alcance da medida de precisão: 0,37 a 23,4 m 

Velocidade de detecção efetiva: ≤12 m/s 

Campo de visão (FOV): 57° (horizontal) 

44° (vertical). 

Inferior 

Alcance de medição ToF: 0,1-8 m 

Alcance de voo estacionário: 0,5-30 m 

Alcance de voo estacionário do sensor visual: 0,5-60 m 

Esquerdo/Direito 

N/A 

Superior 

Alcance da medida de precisão: 0,34 a 28,6 m 

Campo de visão (FOV): 63° (horizontal) 

78° (vertical). 

Luz auxiliar inferior 
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LED unitário 

TRANSMISSÃO DE VÍDEO 

Sistema de transmissão 

O3 

Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz (compatível 

com OcuSync 2.0) 

4 antenas 2T4R 

Distância máx. de transmissão 

12 km (FCC), 8 km (CE) 

8 km (SRRC), 8 km (MIC) 

Qualidade/latência da transmissão ao vivo 

Drone + controle remoto: 1080p/30 fps 12 Mbps 120 ms 

Drone + Controle Inteligente DJI: 1080p/30 fps 12Mbps 130 

ms 

Taxa máx. de transmissão de bits 

44 Mbps (taxa de bits) 

16 Mbps (taxa de bits da transmissão ao vivo) 

Frequências de funcionamento 

2,4 GHz 

5,8 GHz 

CARREGADOR 

Entrada de carregamento 

100 a 240 V; 50/60 Hz; 1,3 A 

Saída de carregamento 

Entrada de carregamento: 13,2 V⎓2,82 A 

Entrada USB: 5 V⎓2 A 

Voltagem 

13,2 V 

Potência nominal 

38 W 
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Valor Total: R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais). 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o 

termo de referência, a proposta da CONTRATADA, bem como as especificações referentes ao mesmo. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 

3.1. O prazo de entrega do objeto que eventualmente vier a ser adquirido será definido na respectiva 

Ordem de Fornecimento/Contrato emitida pela CONTRATANTE, sendo o prazo máximo de entrega 

de 05 (cinco) dias úteis, a partir da Ordem de Fornecimento; 

3.2 Excepcionalmente, o prazo de recebimento poderá ser prorrogado por até 02 (dois) dias, desde que 

solicitado pelo fornecedor e com apresentação de justificativa, nos termos do art. 57, §1º, Lei nº 8.666. 

3.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato e Nota de Empenho. 

3.4. Caberá ao Fiscal de Contrato e à Gestão de Contratos auxiliarem a autoridade competente pelo 

deferimento da prorrogação. 

3.5. A CONTRATADA deverá entregar o objeto contratado no endereço - Rua Nogueira Tapety n° 

185 – Bairro: Noivos CEP: 64.014-060, Teresina-PI, de acordo com as solicitações demandadas junto 

a contratada, sem custo adicional, em dias úteis, no horário de 08 (oito) às 14 (catorze) horas. 

3.6. Por ocasião do recebimento do material serão aferidas a qualidade e a quantidade de acordo com 

a proposta vencedora. 

3.7. O material deverá ser entregue junto com a Nota Fiscal/Recibo e Ordem de Fornecimento. 

3.8. Nos termos dos artigos 73 a 76 da lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 

a) Provisoriamente, no ato de entrega do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade 

do material com a especificação; 

b) Será assegurado a qualquer fornecedor, ou pessoa por ele indicado, o direito de acompanhar a 

verificação de conformidade de qualidade e quantidade do material entregue, desde que haja a expressa 

manifestação até a data do recebimento provisório, ocasião em que lhe será informada a data e horário 

para a conferência. 
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c) Definitivamente, mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, em até 10 

(dez) dias úteis, a partir do recebimento provisório e após a comprovação de conformidade com as 

especificações exigidas no Termo de Referência, ocasião em que se fará constar o Atesto na Nota 

Fiscal. 

3.9. Os produtos entregues em desconformidade com o especificado neste Contrato ou o indicado na 

proposta, serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a 

substituí-lo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da Notificação escrita, 

necessariamente acompanhada do Termo de Recusa do Material, sob pena de incorrer em atraso quanto 

ao prazo de execução. 

3.10. A notificação de que trata o item anterior suspende os prazos de pagamento até que a 

irregularidade seja sanada. 

3.11. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho do 

material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilização. 

3.12. Na entrega do objeto, as despesas de embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições do objeto, indicadas pela 

CONTRANTE, deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para CONTRATANTE. 

O produto ofertado deverá obedecer ao disposto no artigo nº 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 

(Código de Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1.  O presente contrato possui valor total de R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais), sendo que 

as despesas correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. 

4.2.  O pagamento será efetuado à contratada até o 30º dia após a execução, conforme atesto da 

execução do objeto pelo fiscal do contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal, através de depósito 

bancário. 

4.3. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas condições 

de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser impresso e juntando 

aos autos do processo próprio; 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DE RECURSOS 

5.1.  Com base na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a referida Despesa 

Pública será empenhada na seguinte dotação orçamentária: 

a)  Natureza 449052 (Equipamentos e Material permanente); 
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b)  Fonte 100; 

c)  Programa de Trabalho 35101.03.092.0016.2851 (Modernização da Infraestrutura Física 

Tecnológica); 

5.2.  A despesa está adequada à Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

   

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à entrega do objeto e às especificações 

técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da 

contratada; 

6.2. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento da entrega do objeto, 

acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto aos danos 

que forem causados à contratante ou a terceiros; 

6.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto; 

6.4. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o cumprimento 

das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo sustar ou 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste 

Contrato e no Termo de Referência; 

6.5. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 

neste Contrato e no Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do contrato; 

6.6. No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua entrega, caberá à contratante, 

diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações 

exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada. 

6.7. A fiscalização comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na 

entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao pleno 

fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações decorrentes da execução do objeto 

da contratação; 

7.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente 

por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou 

terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 

contratante; 

7.3. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 



 

9 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação  

Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-020, Teresina-PI, Fone: (86) 99428-1127,  

E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br 

7.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante; 

7.5. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 

contrato e às demais informações da contratante, a que a contratada tiver conhecimento; 

7.6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos e/ou de força 

maior, impeditivos da execução do objeto; 

7.7. Executar fielmente o Contrato e o Termo de Referência, em conformidade com as cláusulas 

acordadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no 

bom andamento da rotina de funcionamento da contratante. 

7.8. O prazo de garantia do objeto será de no mínimo de 12(doze) meses a contar da data da entrega; 

caso a garantia do produto fornecido pelo fabricante seja maior que 12 (doze) meses, prevalecerá à 

garantia oferecida pelo fabricante. 

7.9. A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 

recebimento da notificação formal, o objeto que durante o prazo de garantia, venha apresentar defeito 

de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, 

para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, a CONTRATANTE. 

7.10. Dentro do prazo de garantia, a CONTRATADA deverá prestar, sem ônus para a Administração, 

toda e qualquer assistência técnica necessária e/ou substituição dos produtos defeituosos. 

7.11. Estará sujeita ao que rege a Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor). 

  

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1.  O contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

9.1. A fiscalização dos serviços será exercida por representante previamente designado pelo Defensor 

Público Geral, neste ato denominado Fiscal do Contrato, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos 

serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 

o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, de acordo com o Art. 67 caput e 

parágrafo 1°, da Lei n.°8.666/93 e suas alterações. 

9.2. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades na execução do objeto contratual, não implicando em 

corresponsabilidade da DPE/PI ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei n.° 8666/93). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, a Contratada 

que:  

a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o contrato; 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência, em caso de faltas ou descumprimentos de regras contratuais que não causem prejuízo 

ao CONTRATANTE 

b) Multa: 

b.1) Multa moratória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de 

atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2) Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto, configurada após o nonagésimo dia de atraso; 

b.3) Em caso de inexecução parcial, aplicar-se-á a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem anterior, de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

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. 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais cominações legais. 

10.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem anterior poderão ser aplicadas 

cumulativamente à pena de multa. 

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

- Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 
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- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

10.5. Após o nonagésimo dia de atraso, a DPE/PI poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a 

inexecução total do seu objeto. 

10.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993. 

10.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

10.8. O valor da multa aplicada será descontado da garantia prestada, se houver, ou descontado de 

pagamentos eventualmente devidos à Contratada. Na inexistência destes, será pago mediante depósito 

bancário em conta a ser informada pela Contratante ou judicialmente. 

10.9. Ad cautelam, a DPE/PI poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração 

do regular procedimento administrativo. 

10.10. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a contratada obrigada a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

10.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada a DPE/PI, a 

contratada será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

10.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão ou nesse prazo, 

encaminhá-lo, devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 

11.2. Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial: 

11.2.1. O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem como das 

condições previstas no contrato. 

11.2.2. O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

11.2.3. A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

11.2.4. A dissolução da sociedade; 
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11.2.5. A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

11.2.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

11.2.7. A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do fornecimento; 

11.2.8. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a DEFENSORIA 

e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 

11.2.9. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva do 

fornecimento; 

11.3. Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 

relativas à entrega do objeto. 

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

o contraditório e a ampla defesa; 
13.5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos calculados, já 

calculados ou estimados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1. 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 nº 8.666/93, 

incisos I e II, Lei nº 8.666/93. 

12.2.  A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, em até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93, preservados que ficam as composições consensuais. 

12.3. 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 nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

13.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão efeitos legais 

se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua 

efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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14.1. Os casos omissos serão submetidos ao parecer da Assessoria Jurídica da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei nº 8.666/93, suas alterações 

posteriores e demais legislação vigente. 

14.2. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, 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, que depois de lido e achado conforme 

vai assinado pelas partes contratantes, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as 

partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas.  

  

 

 Teresina/PI, 16 de Dezembro de 2022. 

 

 

 

........................................................................................ 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ  

CONTRATANTE 

 

 

 

........................................................................ 

ANTONIO PACELLI SARMENTO DO NASCIMENTO 

CONTRATADA 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI

ERRATA

ERRATA AO EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 054/2022,
QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – FUESPI E A EMPRESA A.
B. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ONDE LÊ-SE:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2022
LEIA-SE:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2022

ONDE LÊ-SE:
CNPJ: 02.737.691/0001-37
LEIA-SE:
CNPJ: 02.737.691/0001-36

Documento assinado eletronicamente por FÁBIA DE KÁSSIA
MENDES VIANA BUENOS AIRES - Matr.0227119-2, Pró-Reitor(a) de
Administração, em 16/12/2022, às 14:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº
18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Of. 72

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
Processo Administrativo Nº. 00089.012894/2022-71-FUESPI
A Universidade Estadual do Piauí por intermédio do Pregoeiro
designado torna público que o item que compõe o objeto da licitação
supracitada foi adjudicado e homologado em nome da licitante
vencedora: F A B LIMA. CNPJ: 63.502.538/0001-14. Item: 01. Os autos
do processo administrativo encontram-se disponíveis aos
interessados.
Local: Informações: CPL da FUESPI - Rua João Cabral, 2231, bairro
Pirajá, zona Norte de Teresina - PI, e-mail: cpl@uespi.br

Teresina (PI), 16 de Dezembro de 2022.

Amaurílio Xavier Barbosa Vieira
Pregoeiro-FUESPI

Of. 671

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

ATO DE RETIFICAÇÃO

Reportando-nos ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021 celebrado
com a empresa Technocopy Equipamentos, Suprimentos e Serviços
Ltda, publicado no DOE 238, de 16/12/2022 para de prestação de
serviços locação de multifuncionais, através do modelo de
Outsourcing de Impressão, na modalidade de Franquia de páginas
mais excedente, compreendendo o fornecimento dos equipamentos,
retificamos o seguinte:

Onde ler-se:
Contrato nº. 002/2020

Leia-se:
Contrato nº. 002/2021

Paulo Sérgio Patrício de Lima
Agente de Tributos da Fazenda Estadual

SUPERVISOR DE CONTRATOS - SEFAZ/PI

EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 046/2020

Nome do Contratante: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
DO PIAUÍ - SEFAZ-PI.
CNPJ do Contratante: 06.553.556/0001-91.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2022/DPE/PI

Nº do processo SEI: 00303.005529/2022-29/DPE/PI
Modalidade de Licitação: Adesão a Ata SRP N° 06/2022/MP/PI Pregão
Eletrônico N° 11/2022.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37
Contratada: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME
CNPJ da Contratada: 09.491.099/0001-46
Resumo do objeto do contrato: Contratação de empresa para aquisição
de água mineral para a DPE-PI, a fim de atender as necessidades da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.
Prazo de vigência: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze)
meses, com início na data de 16/12/2022 e encerramento em 16/12/2023.
Data de assinatura do Contrato: 16 (dezesseis) de dezembro de 2022.
Valor global: R$ 19.053,00 (dezenove mil cinquenta e três reais)
Dotação orçamentária: Fonte de Recurso 100; Natureza 339030
(Material de Consumo); Programa de Trabalho 35101.03.092.0016.2855
(Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI).
Signatários do contrato:
Pela contratante: ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Pela contratada: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2022/DPE/PI

Nº do processo SEI: 00303.005363/2022-41/DPE/PI
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 013/2022, Artigo
24, Inciso II, da Lei 8.666/1993.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37
Contratada: ANTONIO PACELLI SARMENTO DO NASCIMENTO
CNPJ da Contratada: 23.613.420/0001-49
Resumo do objeto do contrato: Contratação de empresa para aquisição
de material permanente (drone), a fim de atender as necessidades da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.
Prazo de vigência: O contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses,
contados da assinatura do contrato.
Data de assinatura do Contrato: 16 (dezesseis) de dezembro de 2022.
Valor global: R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais)
Dotação orçamentária: Fonte de Recurso 100; Natureza 449052
(Equipamentos e Material permanente); Programa de Trabalho
35101.03.092.0016.2851 (Modernização da Infraestrutura Física
Tecnológica).
Signatários do contrato:
Pela contratante: ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Pela contratada: ANTONIO PACELLI SARMENTO DO
NASCIMENTO

Teresina/PI, 19 de dezembro de 2022.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí
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Nome da Contratada: LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.
CNPJ/CPF da Contratada: 72.624.679/0001-09.
Resumo do Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a alteração
dos prazos de execução e vigência do Contrato 046/2020, relativo à
prestação de serviços técnico especializado para desenvolver Solução
Tecnológica Integrada ao Sistema de Administração Financeira do
Estado do Piauí (SIAFE-PI), de acordo com as especificações e os
padrões de desempenho e qualidade estabelecidos, conforme art. 57,
§ 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Fundamento Legal: Este Termo Aditivo está amparado na Lei Federal
nº. 8.666/93, no Processo Administrativo SEI nº. 00009.023414/2022-
41, ao Parecer da Procuradoria Geral do Estado do Piauí - Parecer PGE/
PLC nº. 112/2022.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência deste Termo Aditivo será de 12
(doze) meses, a contar de 04/01/2023 e com término em 04/01/2024,
podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite previsto
no inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93.
Prazo de Execução: De 04/01/2023 a 04/01/2024.
Data da Assinatura do Termo Aditivo: 16/12/2022.
Signatários do Termo Aditivo:
Pela Contratante: ANTONIO LUIZ SOARES SANTOS.
Pela Contratada: WALACE ZLOCCOWICK MAIA.

Of. 419
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PORTARIA GDPG N° 831/2022 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 

2005. 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ser executados fielmente pelas 

partes, de acordo com suas cláusulas contratuias; 

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Designar o servidor GABRIEL MAIA RODRIGUES, portador da matrícula nº 

343270-0 e CPF nº 003.590.743-67 e o servidor RAIMUNDO NONATO UCHÔA FILHO, portador da 

matrícula nº 358179-9 e CPF nº 770.333.373-53, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, 

respectivamente, a execução do Contrato nº 044/2022/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa ANTONIO PACELLI SARMENTO DO 

NASCIMENTO (PACELLI DRONES ASSISTENCIA TECNICA), inscrita no CNPJ: 

23.613.420/0001-49, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material permanente 

(drone), a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, conforme descrição e 

quantidade constante no referido contrato. 

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor 

Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito das 

atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento 

do contrato e de sua garantia, quando houver. 

 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 19 de dezembro de 2022. 

 

 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

                                 Defensor Público Geral do Estado Piauí 

Assinado digitalmente por 
ERISVALDO MARQUES 
DOS REIS:67803547320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
OU=presencial, 
OU=08839135000157, 
OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, 
OU=ARATIPI, OU=RFB 
e-CPF A3, 
CN=ERISVALDO 
MARQUES DOS REIS:
67803547320
Razão: Eu sou o autor 
deste documento
Localização: 
Data: 2022-12-20 10:16:42
Foxit Reader Versão: 9.0.1
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MARQUES DOS 

REIS:
67803547320
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA – SEFAZ

INSTRUÇÃO NORMATIVA/UNATRI Nº 004/2022

Divulga a base de cálculo do Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores - IPVA e o calendário para
pagamento do IPVA e da taxa de renovação do licencia-
mento anual de veículos para o exercício 2023.

A DIRETORA DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA - UNATRI, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11, 12 e 16, da Lei nº
4.548, de 29 de de-zembro de 1.992,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 18.461, de 30 de
agosto de 2019,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 9º da Lei nº 4.254, de
27 de dezembro de 1.988,

CONSIDERANDO a tabela FIPE referente a valores dos
veículos, embarcações e ae-ronaves,

R E S O L V E:

Art. 1º Os valores da base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, relativo ao exercício
2023, calculado na forma prevista no inciso II do art. 11 e no inciso I
do art. 12, todos da Lei nº 4.548, de 29 de dezembro de 1.992, são os
disponíveis para consulta na internet, no endereço eletrônico
www.sefaz.pi.gov.br > eageat > ipva.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 19
de dezembro de 2022.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público Geral do Estado Piauí

PORTARIA GDPG N° 832/2022

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XII da
Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO que restou deserto o Edital GDPG nº 053/
2022, de 10 de novembro de 2022;

CONSIDERANDO a anuência da Defensora Pública Titular
da 3ª Defensoria Pública Regional de Picos -PI em substituir em regime
de acumulação junto à 5ª Defensoria Pública Regional de Picos-PI,
conforme se observa no processo SEI nº 00303.005742/2022-31.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, extraordinariamente, a Defensora Pública
GILMARA GUIMARÃES BEZERRA PESSOA, para atuar em regime
de acumulação junto à 5ª Defensoria Pública Regional de Picos - PI,
pelo período de 20 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, nos
termos do artigo 73 da Lei Complementar nº 220, de 11 de abril de
2017, sem prejuízo das atividades do órgão de execução do qual é
titular e sem prejuízo das atribuições relativas à substituição natural.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 19
de dezembro de 2022.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí
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PORTARIA GDPG N° 830/2022

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso
XX da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de
2005.

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem
ser executados fielmente pelas partes, de acordo com suas
cláusulas contratuias;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor GUSTAVO HENRIQUE
MARQUES AVELINO, portador da matrícula nº 309.840-X e CPF
nº 374.722.833-04 e a servidora ADÉLIA DE MELO ANDRADE,
portadora da matrícula nº 358151-9 e CPF nº 828.555.013-34, para
acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente,
a execução do Contrato nº 043/2022/DPE/PI, celebrado entre a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a EMPRESA
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº 09.491.099/0001-46, que tem por objeto a aquisição de
água mineral para a Defensoria Pública do Estado do Piauí,
conforme especificações constante no Termo de Referência e
Anexo I do referido contrato.

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA
DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº 207.852-0,
para acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito das
atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando
houver.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI,
19 de dezembro de 2022.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público Geral do Estado Piauí

PORTARIA GDPG N° 831/2022

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da
Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem
ser executados fielmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas
contratuias;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor GABRIEL MAIA RODRIGUES,
portador da matrícula nº 343270-0 e CPF nº 003.590.743-67 e o servidor
RAIMUNDO NONATO UCHÔA FILHO, portador da matrícula nº
358179-9 e CPF nº 770.333.373-53, para acompanhar e fiscalizar, como
titular e suplente, respectivamente, a execução do Contrato nº 044/
2022/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO PIAUÍ e a empresa ANTONIO PACELLI SARMENTO DO
NASCIMENTO (PACELLI DRONES ASSISTENCIA TECNICA),
inscrita no CNPJ: 23.613.420/0001-49, que tem por objeto a contratação
de empresa para aquisição de material permanente (drone), a fim de
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí,
conforme descrição e quantidade constante no referido contrato.

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA
DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para
acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito das atribuições
de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.


