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CONTRATO NO 60/201 6

CONTRATO DE COMPRA N' 60/20i 6, (2uu

JUSTIÇA DO ESTADO DO PiAUÍ E A EIWPRESA
FAZEM ENTRE SI A PROCU]R.ADORNA C;ORAL DE

CADERODE h4ÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
l.TDA

O Estado do Piauí, por intermédio da Procuradoria Gera! do Estado do Piauí, inscrita no
CNPJ/MF n' 05.805.924/000 ! -89. estabelecida à Rua Alvaro I'tendes, n' 2294, Centro:
Teresina/P], CEP: 64.000-060, representada pelo Procurador-Geral de Justiça, Cleandro
4]l.,es de Moura, doravante denominadaCONTRATANTE, ç a empresa Cadel'ode
Móveis para Escritório Lida., inscrita no CNPJ/MF sob o n' 00.366.257/0001-61, sediada
na íiodoviaVftS814Km(13.il''3{)0. Flores da Cunha/RS, CEP 95.270-
0 0 0 , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Si. Vanderlei Andréa
Dortdé, Sócio-Adia lisa!'odor, portador da Carteira de Identidade n' 8{)309 1287 1,/SSP-ltS. e CPF
n' 450.033.780-68, tendo em vista o que consta no Processo n' 22530/2016 e ein observância às
disposições da Lei n' 8.666, de 21 dejunllo de 1993, da Lei n' l0.520, de t 7 de julllo de 2002 e

Lei n' 8.078, de 1990 - C:ódigo de Defesa do Consumidor. resolvem cclebiar o presente
0 1 ,/20 1 6/St,tpei'irttelldÊncitl de

iia
nTermo cle Contrato. decorrente do Pregão Eletrâniço

Admirlistração do N'lP no Fstadí} üo /Xci-e (SAlyP/.,\.C),
seguir en unciaclas.

mediante as cláusulas e condições a

l CI..ÁUSULA PRlb4EIRA OB.TETA
O objeto c]o presente Termo de Contrato é a aquisição de cabille de estudos indivic]ua],
conforme especificações e qllantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no
preâmbulo e nê! proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de
transcrição

l Discriminação do oUeto

IT'EM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO bIEDIDA QTD. \AÇOR \'ALAR
UNIT. TOI'AL
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PROCURADORIA GEniAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE J USTIÇA
Rua Alvará Meades 2294 - Centro, CEP: 64000-060, Teresina

Mirlistério PL)biíco
do Egado do Piauí

l
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58 C'abine de estudos individual, cair laterais e tampo fixo
Tampo: Confeccionado em inadelra MDP - de 25 RAID de
eslJessura respectivamente produzida com partículas de
madeit'as selecionadas de pinos e eucalipto, agltltinadas com
resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação
conjunta de calor e l)cessão, revestida com Rime melaminíco,
que por ef'eito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a
madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e
nsepal'aTeI com profilndidade de aprox. 740 mna pala

tampa, com acabamento em fita de balda PVC de 3 mm de
espessura e raia 2,5 mn] na área de cantata do usuário e 2
mm em todas as extremidades. O tampo Deve posou:li' passa
cabos em poliestireno idetado com 60 mm de diâmetro.
Palllel ârorltal/}ateJal: Confeccionado ena madeira MDP - de
5 nuu de espessura, (painel de partículas de medi:a

densidade. produzido cona a aglutinação de partículas de
aderi'a com resinas espeç.!üi.s, atr.av.és. da apl.ilação

simultânea de (93 ternperatula e pÊ'es.sâo, iesuitando em izlm

painel homogéneo e de grande estabilidade. ditnensioaa:l)
FoJha de papel especial inlpregiladü. co.tn tes:iJla especí:fíc.a:
clLle é f\indidn ao material (MDP) por meio de pressão e alta.
terllperatura nos dais láctQS do (N{DP), resultando em umã
c.capa (ulica e acabada, provo.feio.mando maior re.slstê:leia e
acabamento. Deve .póssu.i:t' acabam.ente em fita de barda de
PVC com 2 nlnt de es.pessura em todo a- contorno da p.eça,
otD resistêilcla ao impacto,. r;i.sãos e abrasão, não ma:fecha é

resistente à tunldade e não p:rapada chama (auto extii'iéüivel)
í\ fita de borda Deve possuir. uma çaül..üda i.ia .éu:pernc.ie
illtema de Prol\4ER onde esse nlàtet-ia.l é respoí)sável pat'a .a
perfeita fixação da borda no painel, Deve possLt.ir raio de 2.

nm na aresta superior e inferior da bo:tda. Deve possuir
regulagem de altura por nteiü de sapata niveladora fixada na
parte inferior por meio de pressão, a mesma pe!'mito a
regulagem ctl] até 25 mm. Todo sistema de fixação feita
através dc bucllas metálicas/nylon ou similm', não

serão aceitas sistema de fixação cle outra forma e que causem
cl atrito direto &s partes eM MDP/MDF. Possibilitando a
montagem e desmolltagem por inújneras vezes sem causal'

dano cão mesmo. Medidas mínimas: Lateral: aprox
900LX25PXl350H, Painel Frontal: aprox.
900LX25PX1350H, Tampo: aprox
9001..,X825EX740P

Unid. 8 R$ . R$
1.304,00 ; 10.432,00

2. CLÁUSULA $EGIINDA

].l. O prazo tle vigência deste [ei'mo de Cortralo é de l t um ) ano. contado da assinatura.
prorrogávei na t'ornla do alt. 57. $1'. da Lei n' 8.666. de 1993.

3. CI,AUSLTLA TERCEIRA -- PREÇO
3 1 C) valor clo p'Crente I'ermo tle Conlralo é de R$ 1 0.432:r)0 (dez mil. quatrocentos e trinta edois reais).

3.2. N(: valor Hein a estão inclui'Lias todas as despesas ordinárias diretas e indireias decorrentes da

VIGÊNCIA

'~~e
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PROCURADOR[A GERAL D E .] UST]çA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JU STlçA

Rua Á[\ a ro ]V]endes 2294 - Centro, CEI : 64000-060) Teresina PI

execução contratual. inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
larevitjenciát ios. fiscais e çonlertiais incidentes. taxa cle adn)inistração. I'rale. seguro e c)urros
n.ecessários ao cumprimento integral do objeto da corltrataç-ão

4. CLÁIJSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇANIENTARIA
4.i. As despesas decorrentes della çontrataç-ão estão programadas em dotação orçamentáíia

propna, prevista no orçainenl:o do Ministério Público do Estado do Piauí, para o exercício de
2016 na classificação abaixo

Unidade orçamentária: 25 1 0 1

Prometo atividade: 2408
I'unção: UJ
Programa: 82
Fonte de recursos: 00

Natureza da despesa: 4.4.90.52
Nota de empenho: í 6(} 1 ,':20 16

5. CL,&USULA QUINTA- PAGARIENTO
5,i, O prazo para pagamento B demais condições a ele referentes encont:ram-se no Edital dü

Pregão Eletrâniço n' 0 1/2C) ! 6/VAMP/AC
6. CLÁUSULA SEX'IA REAJUSTE E AL'l'ERAÇOES
6. 1 . O preço contratado é fixo e Irre4t,estável

6.2, Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666, de

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
sul)rcssões club sc Hzerein necessários. alé o lilnile de 35"4 (\inle e cinco por cento) d(} \aloi
inicial atualizado do contrato
6.3. 1. E vedado ef'etuar ac.réscimos nos quantitativos fixados pela ata de registio de pi'aços.

inclusive o açiéscimo de que trata o ! I' do art. 65 da Lci n' 8 66éi. de 19(93

6.4. As supressões resultantes de acordo celebra.do entre as pai'les contratantes poderão exc.eder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial at:uaiizado {lo contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIADE EXECUCAO
7,1. A C:ON'lf{/\T.AD/A lJrestarâ garantia no valor de R$ 521a) (qLliílhCnlOS c \;iate e um reais e

sessenta c:cntilx as). (]uatJttr quçX#} a tnxjtliida({ecscn]]l]da. çoíiçspoil(]c l c é çq'â ic ii co oor ccl110 )

de seu x;alol' [{){al, no prazo (}e $ (çillco) dias após a 3ssiHcãtuíâ do 'T'en c\ (]e (I'üHtíâtcl
ousei\idas as condições J)revistas no EcllEal

7.2. .\s condições relativas à garantia pleslacta são as estabelecidas nl) EEkJ cb n@n Elâülm [l
Oln16SqMFMC

8. CLÁ.USULA OITAVA - ENTREGA E REC'EBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de enucga e ieçebiinento do oblcto são aduelas previstas no I'elítlo tlç.

Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrõnico n' 0 1/20 1 6/VAMP/AC

i993
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l Hll:Hllillllllli$HHUl:'':"'
.n.s sanções. retêrentes à execução do contrato são aquelas previstas no Ternto de Rede'A
anexo ao Edital do Pregão Eletl'único ]l' 01/2016/VAMP/,q.C. -- '-''''v '-v --'-u-ç--'"-'

12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12. 1 C) pre'sente T 99lo de Contrato pod.erá ser rescindido nas hipóteses previstas no art 78 da l eí

sar:çoes aplicáveis. " s consequências indicadas n( art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das

122 ..

CONTRATEI)A o direito ã l)revia e ampla defesa. ente motivadas, assegurado-se

administra va }] evista no ahece osLdii íos d@dCON'l'RA'JANTE em caso de rescisão

1 2.5.0 temia de resclsâa será precedi:do de Relatório indicativo düs seguintes aspectos, conforme

1 2.5. 1 .Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente Cumpridos:
l ..ü.).z Relação dos pagamentos já efêtuados e ainda devidos
12.5.3.Indenizações e multas

13.CLÁ L SLTLA l)ÉClhqA TERCEIRA 'Ü'EDiçõES
1 3. 1 .E vedado à CiONTRATADA

1 3. 1 .2. nhrrnn utilizar este Tei'mo de Contrato pai'a qualquer operação financeira;

.. ..ll:',l : Ü:l:llU lll;lliÍÍll=;:"':'i,.:::«-:''-':;'::''' ''
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14. 1 .Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na l,ei n'

8,6b6. de 1993. na Lci n' l0.520. de 2002 e demais normas fêdeíais cJe licleações e çoiltralos
administrativos e.subsidiariamente, segundo as disposições contidas nâ Lei n' 8.078, de 1990
Código de Defesa do Consumidor - e normas e ])iincípios gerais dos c.ontratos

15.CLÁUSULA DÉCj$ÍA QUIS'IA - PUBLICAÇÃO
15. 1 .]ncumbil'á à CONTRATANTE providencial a publicação deste instrumento, por extrato: no Diário da

Justiça do Estado do Piauí, no prazo previsto na Leí n' 8.666, de 1 993
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA FORO
16.1.0 Foro para solucionar os litígios que decorrerem da exeçuç-ão deste ]ermo de C:ontrato sela o cb

lüdru-H.

'''', Para tlrmeza e \aiidade do pactuado. o prescnLe 'termo dç Cnntlato foi lavrado ena 2 (Ltuas) \ias de igual
teor, que, depois de lido e acllado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Tc!'esina. ....qê,. de.......]2€,%$.{":'âln:r?...,,........ de 20 16

,Ü(Á íz«M--
Cleandro Alvos de hqotira

Procurador-Germe de Justiça
ContratE&ntel

Zélia Sa alva Li:nã
Proctimdora-Geral de .justiça

'

Caderode Móveis «alK"Esbritóiio Ltda

Representante: Vanderl;i'lÃndréa Donde
Contratada

TESTEMUN HAS
CPF' S ) } ,q 3C. 'spS- P?
CPF op..q }g y !3a;;;:;rq



ANO XXXVlll - N' 8'114 Disponibilização: Terça-feira, 6 de Dezembro de 2D16 Publicação: Quaúa feira, 7 de Dezembro de 2D16 ./rp(.Jx' '' -/s "i\

em R$ 1 .465.899,02 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e dois centavos), seh té R$.1q13.144,58 != }
(cento e treze mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) conespondentes à repactuação. nlativa ao periçdb.de Õi.O1 .201.kq J'
a 2c 1 1 .2016 e R$ 1 352.754:44 (um.milhão: trezentas e cinquenta e dois m 1. setecentos e cinquenta e quatro reais e àçf$gnta g#uat!#\
centavos) referentes à prorrogação contratual, no período de 24.1 1.2D't6 a 24.1 '1 .201 7; ' '\-)'ãp' 4Õ7 \tV';í'
g) Cobertura Orçamentária: Prometo Atívid8d0 2400; Fonte de Recursos 00; Natureza da Despesa 3.3.90.371 Nota de empenho n
h)Signatários: Pela contratada. o Sr. Francisco de Jesus dos Reis, e contratante. Dr. Cleandro Alves de Moura, Procurador-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 06 de dezembro de 2016

.#""; :Q>...$
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Diário da Justiça do Estado do Piauí

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N'. 03 AO CONTRATO NO. 41/2014

a)E!!pécie: Termo Adítiva n'. 03 ao Contrato Ro. 41/2014, firmado em 24 de novembro 20'f6 entre a Procuradoria Geral de Justiça da Estado do
Piauí - CNPJ 05.805.924/0001-89 e a empresa Límpserv Lida. - CNPJ 07.194.788/0001-63: '
bJProcassoAdmin istrativo: í9953/20'E4

c) abjeta: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência por mais 12 {doze} meses, REPACTUAÇÃO dos preços e SUPRESSÃO de um posto de
sewíços de ascensorista do Contrato firmado originalmente entre a$ partes em 24.1 1 .2014
d) Fundamento Legal: Art. 57, 11, Art. 55, 111, Art. 65, $ 1', da Lei 8.666/93;
e)Vigência: O presente Termo Aditivo pronoga a vigência do Contrato até o dia 24.1 1 .2017;
t)Valor Total: O valor total do presente Termo Aditivo, para cobrir as despesas relativas à repactuação e à prorrogação do contrato, é estimado
em R$ 308 871 ,38 (trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e um reais trinta e oito centavos), sendo R$ 17.224,34'(dezassete mil. duzentos e
vinte e quaüo reais e trinta e quatro centavos) correspondentes à repactuação, relativa ao período de OI .O1 .2016 a 24.1 1 .2016 e R$ 291 .647.a4

24 1 1 2016 a 24.1 1.2017: I' seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) referentes à prorrogação contratual, no período de
g) Cobeúura Qrçamentária: Prajeto Aiividade 24001 Fonte de Recursos 00I NatIJreza da Despesa 3.3.90.37; Nota de empenho n' 1 628/2016;
nluilgnatarla= pela contratada. o Sr. Carlos Antânio de Moura Filho, e contratante, Dr. Cleandro Alves de Moura, Procurador-Geral de Justiça.Temsina-PI,06dedezembrode2016. "' '" '--"'

17 6 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N' 03 AO CONTRATO N' 41/2014

PROCURADOR IA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO N' 60/2016

Min sbél] 'Contrato de Adesão à Ata de Reg.istro de Preços 01/2016. Pregão .Elêtrõniço n' Q1/201:6- Superintendência de Administração do
Púbtco do Estado do Pjall ' para.:aq;ul$.1:çao üe cnDlne de.estudo pam o CEA;F- Centro de Estudos e Capacitação Funcional do Ministério

d) Processo Administmtívo: oo 22530 /2016 520/02, Decreto Estadual n' I'í..346/04 e Decreto Estadual n' 1 1.3'f9/04.

e) Processo Licltatório: Adesão n+ 17/2016 à Ata de RêgistrQ de Preços n' O'1/20'16/SAMPIAC, Pregão Eletrõnico n' 01/201 6
f).vigência: O contrato terávigência de 12 (doze) meses, a contardadaia da suaassinatura ' ' '" ' "'' ' ' ' " '''
g) Valor: O valor total da contrato é de R$ 10.432,00(dez .mil,quatPucentns.e trinta e dois: rea;ís)
h) Cobertura orçamentária: A despesa correrá àconta da seguinte dotqçãü orçamérltária
Unidade Orçamentária: 25101
Prajeto/Atividade: 2408

Programa: 82
Fonte de Recursos: 00
Natureza da Despesa: 4.4.90.52
Nota de Empenho: 1601/2016

i) Sígnatáriourpela contratada. a Empnsa Caderode Móveis para Escritório Ltda, inscrita no CNPJ (MF) sob o n' 00.366.257/0001-61 e o
Teresína, 06 de dezembro de 2016

Função: 03C

1 7.7'. EXTRATO DO CONTRATO' N' 60/2016

f'' \.

1 7,8. PORTARIAS PGJ/PI
PORTARIA PGJ/PI NO 2592/2016

alínea "f', da Leí CompERAL Dr 'JUSTIÇ Roem exercício, Dra. ZÉLIA SARAIVA LIMO. no uso das atribuições conferidas pelo art. 1 2, incisa XIV,

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. em Teresina (PI), 05 de dezembro de 201 6

Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI NO 2593/20'f6

alíPROC.URADORA-GEFiAL DE JUSTIÇA, eln axeícício, Dra. ZÉLIA SARAIVA LIÇA, no uso das atóbuições conferidas no aít. 12. incisa XIV,

DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA CRISTINA MATOS SEREJO, titular da 16' Promotoria de Justiça de Teresina, para atear na sessão da

O LVE


