
eüNTRATG Ne 7S/2026

CONTRATO QUE ENTRE $} CELEBRAM O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ.
PGR INTERMÉDIO DA PROeURAWQ&!A GERAL
DE }U$TÍÇA DQ ESTAB8 E A EMPRESA
DB$ELLgR SERVIÇOS DE iNFoRMÁTiCA LTDÂ.
PROCESSO ADMINISTRATlyO Ne 26.630/2016.

CONTRA'l=ANTE= O Estado do Piauí. pessoa jurídica de di:eito público, por
Intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com sede na Rua Áivaro Mendes. ng

2294, centro, Teresina-P{, inscrito no CNPJ: 05.805.924/000] -89, representado
neste ato pela Pi'ocuradora-Geral de Justiça em exercício, Zélia Saraiva Limo. no usa
da aompeEência que Ihe é atribuída pelo art. 12, H da Lei Complementar Estadual Na
12, de 18 de dezembro de 1 993.

CQNTRATAI)O; DBSeller Serviços de Informática Ltda, inscrito nü CN PJ [bIF) sob
o n.e 05.238.851/0001-90. estabelecido na .Avenida Jújío de Castilhos, ng 44. Sala

501, Centro Histórico. PrarEo Alegre/RS. CEPA 90.030.130, representado pejo Senhor
Paulo !lbíraci Castilhos, RG nQ 3008820056 SSP/RS e CPF (MF] n.e 094.653.759-
C)4, de acordo com a represelltação legal que Ihe é outorgada.

Os CONTRATANTES [êm ente si, justo e avençado, e celebram ü presente
instrumento, instruído no contrato n.9 7s/2in16. Pregão Eletíânícn ng 34/2016.
[Processo administrativo n2 15.395/2016), mediante as cláusulas e condições que
$e seguem: ' '

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO

li lli:; l:B:t [ E$i:];]:\:'=:=:=f::
CLÁUSULA SEGUNDA - no OnJETO

2.1. Cona!-atação de empena especializada para prestação de se].vlços técnicos
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contínuos, sob demanda, li:notado a 150h de atendimento i)or mês, relacionados ao
suporte técnico dos módulos da Área financeira, Patrimonial, Recursos Humanos.
Configuração, Gestor e Portal ao Servidor, do So.Mare de Gestão Pública e=QÜÍle,
conforiTle quantidades e especificações e preços do Anexo deste Contrato. e Edital de
Licitação Pregão Eietrênico n 34/20} 6.

CLÁUSULA TERCE&ã&Ã - DQ VALOR

3.1 0 valor tonal do Contrato é de R$ 59.501,70 (cinquenta e nove mil.
quinhentos e um reais e setenta centavos), devendo tai importância atender à
conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento comi'ente - Lei
í)rçamentária Amua! de 2016.

CLAUSIILA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1 .A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Otçalnçatária
{Jnidade Orçamentáría: 25101;
Função: 03;
Programa; 82;
ProjeLo/Atividade: 24Qü;
Fonte de Recursos: 0C =

Natureza da Despesa;3.3.90.39;
Nota de Empenho; 2G16Ngí)18$g

CLÁUSULA QUINTA - DO FHGAMENTO

]' O pagamento a favor do licitante «encedo! será eferuado até o 10e [décimoJ dia
útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos serviços, mediante a

h. - v wnA=A v./ VK&bl

apresentação da i'espectiva nota fiscal/natura devidamente atestada pelo selar
competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5g da Leí ng

8.666/93. Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das
certidões negativas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho,
situação fiscal tributária federal. certidão negativa de tributos estaduais e
municipais, mantendo se as mesmas condições de habilitação do certame. sendo

emissão das respectivas Notas Hscais.esentar dela de validade poster;or à data de

i;R=F:.::,=: :: .=:;1;:=
s) Fiscal(is], motivada por erro ou
a ser contado a partir da data da sua
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5.3. Se houver atraso após o prazo previsto, as futuras serão pagas acrescidas de
juros de mora de 6% [seis por centos ao ano, aplicados pro roía dfe da data do
verlcimento até o efetivo pagamenEa, desde que soticÊtado pela Empresa

5.3.1 0 valor dos erlcafgos será calculado pela fórmula; EM = ! x N x VP, andei
EM = Encargos moraEórios devidos; N = Números de dias entre a dará prevista
para Q pagamento e a do efeeiva pagamento; ! = índice de compensação
financeira = ü.ü8ü16438; e VP = Valor da prestação em aLrasc.

54. Nenhum pagamento será efetuaco à licitanle vencedcla enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere djreitc à alteração de
preços ou a compensação financeira.

$.5. A f'rocuradoria Geral de justiça reserva-se o direito de recusar o pagamento $e,

no aEo da atestaçãa, o objeío nâo estiver de acordo com a$ especificações
apresentadas e aceitas

5.6, O pagamento será feito por meia de ordem ba:ncária em cona:a a ser !nãicada
pela controlada cuja ordem bancária d;ará quitação a pagamento, e nü$ termos da
!ei, será debitado do valor devida ao MP/PI, referente ãas serviços prestadas; os
va res reiatÍvos aos tribo;tos e contribuições sociais.

ã7. O eNP} 4:0weÊd© na }lá w fisga!/eaEura emitida peia Contratada deverá $er o
mesmo qwe e$Êve egisET'adí» nWaE eiebrada au ÊnstrBlmenea
equivalente, {ndepemd;êatemente d® eai' cí8a seF mães'íz* ©iliai; $ %!r$a au
agencia:

5g Â AdminÍsü'ação poderá descontar da valor da pagamento que o fornecedor
tiver a receber. importâncias que !he sejam devidas, por força da aplicação das
multas previstas no Edital e Contrato.

CLÁUSULA SEXTA Da PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRAro

$.! O contrato terá vigência de l [um] ano a contar da $ua assinaEufa, podendo $er
prorrogado por aEé 60 meses, no$ Lermos artigo 57, incÊso {], da iei 8.666/93.

CLÁUSULA $ÊTEMÂ - BA$ QBRiGAÇÕE$ DG CONTRA'Í'ANTE

7.]. Promover G acompanhamento e a fiscalização da execução cantratua!, pof
in [ermédio do fisga! designado, anotando em regÉstro próprio a$ falhas detectadas e
coínumácando as ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adição de medidas
por parte do CONTRATAM)0;

?.2. Prestar o$ esclarecimentos c4ue venilam a ser solicitados pela CONTRATADO,
relativos à execução do objeto da cantiatação;
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7.3. F'ornecer à Contratada documentos, informações e todas as atualizações do
sistema implementadas no decorrer da contratação, a fím de proporcionar todas as
=orldições de execução do suporte técnico contratado.

7.4. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições contratuais;

7.5. .Assegurar que os serviços descritos neste instrumento somente sejam
realizados unicamente pelo CONTRATADA, sendo vedada a inEeívemiência de

[eíceiros estranhos ao contrato. salvo se autorizado prévia e expressamente;

7.6. Realizar rigorosa conferência das características dos serviços prestados,
através da Comissão de Recebimento designada; somente atestando os documentos
da despesa quando cctmp:ovada a eriErega total. fiel e correia do objero contratado.
ou de parte da entrega a que se referirem!;

7.7. Re.deitar. no todo ou em parte. os serviços ou bens entregues em desacordo com
a$ obrigações assumidas pela:CONTÊ{ATADO;

7.8. Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente
contratação, coíldicíona res da hrmaíí anão do contrato;

7.9. Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes rios
documentos que precedem e integram o contrato, mesma a$ não transcritas no
documento hábil para çtlmtratação;

7.10. Efetuar a publicação do termo contratua] n= forma dalei;

7.11. Efetuar a pagamento na forma convencionada no Termo de Referência e no
Instrumento Convocatória

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRA:leDA

!3.1. Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo;
cumprindo o$ prazos e condições estabelecidas;

8.2. Fot'necer todos os instrumentos. ferramentas e mão-de-obra necessária à
execução dos serviços contratados; sem nenhum ânus adiciona! para o contratante;

8.3. .Atender prontamente as solicitações do contlatanre acerca dos serviços
con tratados e fornecer os esclarecimentos que rolem necessários

8.4. Executar os serviços cona'atados seguindo os rígldcas padrões consignados na
norrnatívo legal concernente ao objeto do contrato rANVISA, ABNT, INMETRO etc.).
atendendo ainda à legislação de proteção ao meio ambiente e de incentivo ao
desenvolvimento sustentável. quando aplicáveis:

8.5. O responsável técnico deverá:
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aQ Aduar em todas as fases do contrato. avaliando seu desenvolvimento e
pí'omovendo ações que assegurem o atendimento aos requisitos de prazo e
dualidade dos serviços cüritraEados;

b) ?recear apo o [écni o aos componentes da equipe do Contratante;

4 {)íientar e/ou executar o detaíhamento de I'otlmas gefaÊs do sistema e auxiliar a
definir a melhor utilização dos recursos de software disponíveis;

d] Responder peia gestão dos técnicos aiocados ao prometo, coordenando as tarefas
ern execução;

q GaranEÍr a qualidade nas tarefas compatíveis com os padrões e narinas utilizadas
e deânidas pelo Contratante;

í) Repassar à CI'! o conhecimento aplicam nas tarefas deman(!idas apor meio dES

reuniões agendadas üu relaEólics especificaínerã:e solÍcitadosj;

g Estar permanentemente à disposição do Ccrltfatante, no$ dias úteis, no horário
comercial; para ate=dimen tc vÍa telefone, e-maia ou videoconferência.

8.5. Tratar como "segredos comerciais e confidenciais" bodas a$ í! formações
colhidas na base de dados do M?-P{

8.7. Não divulgar quaisquer informações a que Lenha acesso em vií'tude dos
ti'abalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em
decofrência da execução dc objeto, sem autorização, por escrito, do Contratante, sob
pena de aplicação das sanções previstas no$ incisos líi e iV do artigo 87 da Lei ng.
8.666/93.

8.8. Comprometer-se 8 se atuaiizar imediatamente sobre qualquer híicíonalidade
qlle venha a ser {mpiemenLada pelo BaP-P! durante 8 execução deste contrato,
independentehienEe de registro ou não da versão do sistema no Portal do Scftwai'e
Público Brasileiro, de forma que não serão aceitas omissões na execução do suporte
decorrentes do não conhecín:ente de qlãalqüer aplicação do e-Cidade em operação
no Clontratante.

8.9. Arcar com todos os custos necessários ao bcm andamento dos trabalhos.
especlalmenEe de viagem, hospedagem e transporte dos seus funcionários acaso se
faça necessária sua prever)ça na sede do ContraEante}.

8.3Q. Não usar a$ informações sigilosos ou de uso restrito, quando tais fitos fcl'em
praticados por qlãem tenha sido avocado à execução do objeta, sob pena de
responsabilidade civil e/ou criminal.

B.l 1. Aceitar que o Contratante possa rejeitar. no todo ou em parte. os serviços
executados em desacordo c m a$ nclrmas estabelecidas no Contrato.

8.] 2. Orientar o ContrataítLe quanto a melhores práticas aplicáveis à execução dü

5

@



NPPI e)d© ÊÊ;% 3dü dõ ?nwí

serviço;

E3.13. Apresentar o proposto da empresa para a exectlção dos serviços;

8.14. Ter responsa5i dada objetivo pelos serviços realizados, empregando
funcionários capacitados e comunicando com a devida antecedência eventuais
substituições do preposto indicado;

8.35. É vedada a subcon rãitação [oEa] dü objeto do conte'aEa, sendo autorizada a
subcontratação par al quando e se houver a prév a anuência da .administração;

8.16. Executar os serviços conforme o estabelecido no contrato e de acordo com as
necessidades do Contratante, devendo ainda físcaiizar o nível de qualidade, visando
manter a eficiência e efÍcác a dos serviços prestados;

8.17. Manter quadro de pessoa! suficiente para atendiwlentc dos serviços,
conforme previsto no Termo de Referência. $em interrupção. seja por motivo de
féi.ias, descanse semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de empregados.
A demissão não erá, em hipótese alguma; qualqlãer relação de emprego com o
Contratam,te, sendo de exclusiva responsabilidade do Contratado as despesas com
todos os encargos e obrigaçíies sociais; trabaihisEas e fiscais;

8.18. .Apresentar sugestões que propcrcíonem maior qualidade na prestação dos
serviços, potencializando melhor atendimento à Hnalidade da contratação, sendo o
acatamento da responsabilidade do Contratante;

8.19, Reparar, corrigir, remover ou substituir a$ parcelas executadas, rlo cota! ou em
parte, objeEo do Contrato; quando constatados vícios, defeit s ou incorreções
resultantes da execução do serviço;

8.20. O Cürltratado deverá facilitar, por todos o$ meios aa seu alcance, a aiTlpla anão
da Hscalizaçãot, permitindo Q acesso aos serviços em execução, bem como atendendo
prontamente as se icítações que }he !Forem efetuadas;

8.2}. Responsabilizar se por todas as des])elas decorrentes da pl'estação dos
serviços, como tributos, pagament:o de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos
sociais e t:rabajhistas;

8.22. Responder pelos dálias causados ciretamente à Administração do MF-PI ou a
terceí:os; decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do coREi'aLo, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo
MP-PI

8.23. Comunicar à Administração do MP-PI. por escrito, qualquer anormalidade de
caráLer urgenn, além de prestar o$ esclarecimentos que julgarnecessário;

8.24. Manter: :durante toda a execução do Contrato; em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas s condições de habilitação e qualificação exigidas em

6



©
instrumento Convocatória

8.25. Os casas excepciona:is serão avaliados Feio CONTRATAN"rE, que decidirá
motivadamenEe.

8.26. Assurn:if a í'esponsabilidade por godos os encargos prevdenciários e
obrigações se iaÉs prevísEos na !egÍslação social e trabaihÍsta em vigor. obrigando-
se a saída los ha época própria, vez que o$ seus empregados não manterão nerlhum

vínculo emprqgatícÍo com o CONTliATÃNTE;

8.27. Assumir; também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na !egÊsiação específica de acidentes do rabaiho, quando, em
ocorrência dá espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do
fornecimento Íou do desemperlho dos serviços, Q ! mesmo em coítexão com eles.
ainda que acontecido e:n dependência do CONTRATANTE;

8.28. Assumi , ainda, ã responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes d4 execução deste contíaEo.

8.29. A inaBimpiência do CONTRATADO, com referência aos encargos
esEabeiecidos nesta cláusula. não transfere à Administração do CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeEo deste contrato,
razão peia qtdal o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, atiça ol] passa\ra, com o CONTRATANTE.

9 DO RECEniMENTO DOS SERVIÇOS

9.1. Os serviços prestados poderão ser rejeitados. no todo ou em parte, quando em
desacordo coro as especificações constantes rlo Termo de Referência e na proposta,
devendo ser ab)rebentada solução de reparo e restabelecimento do cronograma de
a:endimento ho prazo de até 3 (três) aias úteis, a contar da notlncação da
[:ontraLada, às suas custas. sem prejuízo da aplicação das penalidades

9.í.2. Nesse casa, se!"á interrompido o prazo de recebimento deHnitivc, até
que soja sanada a situação.

9.2. Caso se \qrifique reincidência no desatendimento ao cronograma de demandas
por suporte fécítico, tornando inviável a prestação dos serviços depois de
extrapolado oi prazos estabelecidos, ou, mesmo depois de concedido plazü para
!'eparações, não Lenha sido alcançado o resuítaão esperada, será cabívei a rescisão
unilateral do contrato, cam base no que dispõe o art. 77 c./c art. 78. inc. 11, d] Le{ n
8.566/93, berÜ como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da
deferida Lel, Çom abertura de processo administi'ativo em que $e gaianElrá
contraditório ê a ampla defesa
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Cg,ÃU$ULA DÉCIMA - DA A}XERÃÇÃQ eüNT$&ÃTUÃg.

10.1 Toda e qualquer alteração deverá se!' processada mediante a celebração de
Termo Aditivo, com amparo no artigo á5 da ].ei Ba 8,666/93, vedada a modificação
da objeto.

]g.2 A alteração de valor contratar!; decorrente do reajuste de preços,
camperlsaçã ou penalização financeira, prevista no Contrato, beím como c empenho
de dotações orçamenlárÍas, suplementares, até o imite do respectivo valor,
dispensa úi celebração de aditajnerlEO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - BG REAJUSTE BE PREGAS

íl.l O preço consignado neste contrato será corrigido anuaiment:e, $e für o caso,
observado o interregno mínimo de uín anü; contado a pa!'tir da data limite para a
apresentação da proposta, pela variação do Índice NacÍama3 d© Pregas ao
Consumidor - ÍNPC/IBGE ou outro índice que venha a subst {ui }o.

11.1.1 Ncs reajustes subsequentes ao primeiro. o interregno mínimo de um
alto será comi Lado a par ir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA BÊC{MÃ SEGUNDA - mA$ $ÂN$OE$ ÂDMIN!$TRATIVA$

12.ã Com furldameílto no artigo 7e da LeÊ ng !0.520/2002, ficará impedida de !icitar
e contratar com o Estado dc Piauí e será descredenciada do Cadastro União de

Fornecedores de Materiais. Bens e Serviços para a Administração Direta e {ndíreta
do Estado do Piauí CCAOiir], pelo p az de até 5 {cinca) an $; g mantida: a ampla
defesa, sem prejuízo da rescisão uni atefa} do colltrata e da aplicação de multa de
até 30% (trinta por cem sobre o valor oEa} da contraEaçãc, a CONTRATADA

1.2,1.1 Comer:er fí-ande fiscal;

que

1.2.1.2 .Apresentar documento falso;

} 2,] .3 Fizer ãeciaração falsa;

}2.â.4 Comparar-se de modo }nidâneo;

}2.3.S Não remir r a Nata de Empenha, mão assinar a Aea de
R gí$t âe Px'aços mã re&ãrar a ardem de $elviço, no$ prazos
estabelecidos;

}2.{.6 Deixar de entregar a documentação ex giba nü certame;

Ê2.1.7 Nã© mantiver a praposea.

Para os fins dc item 12.í.4. reputar-se-ão inÍdâneos fitos tais como os
8
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descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, ]:lafágrafo único, d:a Lei ng

8.666/1993.



}2.3, Com fundamento nos artigos 86 e 87. incisos i ;â iV, da Lei ílQ 8.666, de
1993; e no art, 7e da Le{ Rg ] 0.520, de 17/07/2002, no$ casos de retardamento,
de falha na execução do contrato ou de {nexecução total do objeto, garantida a
ampla defesa, ã (:í)N'?RATABA poderá $er apenada, isoladamente, ou
juntamente cüm as mu tas definidas nc$ itens "12.4", "12.6", "!2.7" e "12.9"
abaixo., com a$ seguintes penalidades

12.3.1. Advertência;

12.3.2. $uspensãa {empofáxia de par icipaçãa em }ícieação e
impedimento de contratar cam a Ãdmí ãsUaçãc do @$ ílistéx'ío
Públií:o d® Estado do Píau MP-PÍ}, por prazo nãa superior a2
ÍdoÍs} an $

}2.3.3. Beçlaraçã© de inidüneidade para ií ar au contratar com a
ÂdniínÊstração Pública enquanto perduraram as moeívo$
determinantes da punição ou aEé que seja promovida a
reabilitação perante a própria utoridade que ap ã w a
penalidade. que será concedida sempre que a CGNTêeATÃã)Â
í'esgar ãr a AdlmãnÊstraçáo pecos pí"ejuáz $ e$ iÍiamtes © após
decorrido © prazo da sanção aplicada í:om base mo mí:ãs

anterior; ou

í2.3.4. !!npedãmento de }âi:fiar e contratar cam o Estado do Píawí e
desí:redenciamento no CADU$', ou no$ $í$t:ema$ de
caã stramento de fornecedores a qwe $e refere 8 im $ XIV do
ar1 4e da L©{ me 18.520/2G02, pelo prazo de até $ imca3 amas.

}2.4. No caso de inexecução o ai do cbjeto, garantida a awipla defesa e o

contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30%
Í{."inca por centos de valor total do contrato

}2.5. Configurar-se-á a {ncxecução bota! do objeto quando, decorridos 2G
Ívinte) dias do [érmiíio do prazo estabelecida para execução dc contrato,
!lerihuma unidade do objeto for entregue pela CaNTRÂTAE)A. Neste caso, a
Admãmis@açã p dei'á cobrar va! r excedente a esse per en ua} se ©$

prejuízos sofridos superarem © moatamee da mwieu apiícada, com
supedâiãe na aFtaS 4 6 do CC/82.

12,6. gm caso de retardamento na execução do objeto, será aplicada multa de
1 % Curo pcr cento) do valor unitário ão bem em atraso, por dla, por unidade, até
o limite de 20% do valor unitário do hein.

12.7. No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de
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obrigação con ra ual; garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de aLé 2C% Ívinte po} cento)
do valor tola! do contrato.

12.8. Configurar-se-á a inexecuçãc parcial do objeto quando, decorridos 20
[vinte3 dias do término do prazo estabe]ecÊdc para execução do contrato, houver
eriU'ega do ebjeto pela CONTllATz\DA, ma$ não em suatotalidade

}2.9. À$ multas decorrentes de retardamento na execução da objeÊo poderão
ser aplicadas juntamente às multas por inexecução parcial ou iDEal do objeto. à$

multas por descumprimento de obrigação contratual.

3.10. O valor da multa poderá ser descontado das futuras devidas à
CONTRAIXDA

!2.10.1. Se a$ vala!'es das futuras forem insu8cient=s. fica a

CONTRA'FA{)A obrigada a recolher a importância devida no prazo
de 15 (quinzes dias, contados da comunicação oficia!.

12.:0.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor
devido pela CONTRATADA à CONTi&ATANTE; este será
ellcamÍnhado para inscrição em dívida ati\ra.

12.11. O conta'ato. sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas
!l:c contrato; poderá ser rescindido unilateralmente. por ato fbrinaí da
Administração, mos casos enumerados no art. 7B; ínc!$os i a Xli e XVli, da Lei ng
8.666/93

reprova a ú=êindrlta praticada Pela s;nnionada,- desêstiiHulnr a $ua
feiineidêhcia, bem cama p:eve4ir çua' prática :fIEl ira pelas :deDiais !P{'itanteá

copti"ãUdüs. 4S mações P deÚ ter :nrátel preveãtlvo. educativo,
. ,: . íáüós pelos !'espobsávei9 qüe causemrepressão l \i r à:rê)oração de d '"':- ' ""---'

prejuízosãneiáriopeíblÉco. : ' -.

CLÁUSULA DÉCIMA T'ERCEIRA - DA DISSOLUÇÃO

13.1 0 Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando. para tanto
manifestação escriba de uma das partes, corri antecedência mhlima de 60
Csessenta) dias. sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1 A {nexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a $ua rescisão,

11
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com as consequências contra Dais e as previa a$ em }ei

}4.2 Constituem moEÍvos de resc são do coíltraEo, iíldependenternente de
notificação ou interpelação judicial:

í4,2.1 0 descllmprimento ou cumprirrlenEo irregular, peia ontrataaa. de
quaisquer das obrigações/respoítsabi idades reievaiites que
acarretem prejuízos ao interesse público, bem como das condições
previstas ílo edita! e no contrato.

}42.2 A subconü'citação [otaí ou parcial do seu objeto, associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, rota! OL! pafcia}, bew!
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital ou no
contrato;

}4.2.3 0 ccmetimenEo reiterado de faltas ou defeitos rla execução do
pacEuada;

14.24 A decreEação de falência au insolvência civil da con tratada;

I'k2.5 A disso.iução da sociedade;

14.2.6 A aiteraçã socieEária; do objeto socÍai ou modificação da Hnaiidade
ou da estrutura da empresa que, a juízo da PROCURADORIA, prejudique a
aqu slção contra cada;

14:2.7 0 atraso !njustificado na erltrega dos objetos desci tos no Termo de
Referência e/ou Contrato após a devida notificação da contratada;

1428 A não realização, tonal ou parcial, do obleto, sem justa causa e prévia
comunicação à PROCURADORIA;

14.29 0 desaEendiwlentc das determinações regulares da autoridade
designada para acompantlar e fiscalizar a seja execução, assim como as de
seus sulperiores;

142,,íO A ]entidãa no seu cumprimento, levando a PROCÍiíRAI)OR.iA a
comprovar a ímpossÊbiÍidade da conclusão do fornecimento;

14.2.11 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
comhecimenLo, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrahva a que está subordinada a PROCURADORIA e

exaltadas nc processo administrativo a que se refere o contrato;

]4.Z12 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva do fornecimento;

14.2.]3 0 conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância
superveniente que desabone ou que afere a idoneidade ou a capacidade

12
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técnica ou final:ceira da empresa pare cipanEe implicará necessariamente
na res;cisão contratual, se o contrato .já tiver sido assinado.

14.3 0s casos de rescisão a seguia discriminados dependem de intei.posição
judicial para a sua execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa;

14.3.] A supressão, por parte da Admlriístração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modi6cação do valor inicial do contrato além do

!imite permitido no $ .Lo do art. 65 desta i.ei;

1432 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
pol' prazo sulperior ;i 120 acento e '?lote) dias. salvo em caso de caiaíílidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, au ainda por
repetidas suspensões que totalizem Q mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrÍgaEórto de indenizações peias sucessivas e

contratualmente imprevistas desmobilízações e mobilizações e outras
prev:estas. assegurado ao contratado.. nesses casas, o direito de apear pela
suspensão do cumprimento das obrigações assurnãdas até que seja
ílormíiiÍzada a situação;

14.3.3 0 atraso superior a 90 [ílov'enta] dias dos pagamentos devidos peia
Âdmirlistração decorrerlLe do forllecimenta, ou parcelas destes, já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
peiturbãçãc da o:dem interna au guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprímenEo de suas obrigações até
Que seja nof naiizada a situação;

í4.3.4 A não iberação, por parte da Âdmiriisü'ação, de área, local ou objeEo
para Q fornecimento, nos prazos contratuais, bem coma das fontes de
materiais naturais especiHtcadas no projeto;

14.4 Verificada a rescisão contratual, cessação automaticamente todas as
atÉvidades da contratada relativas à entrega do clbjeto descrita no Termo de
Referência e/ou Contrato

!4.5 0s casos de rescisão centraEua! serão formalmeílte motivados rtc$ autos do

p!'acesso. assegurados o contraditório e a ampla defesa;

!4.6 No caso de rescisão provocada por inadimpiemeríto da CÜNTRÀTÂI)A. a
CONTRATANTE poderá reter. cauteiarmente, os créditos decorrentes do
contrato até c valor dos preluízcs causados. já calço idos ou estimados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

IS.2 0$ débitos da C8NTX{ÀTKDA para com o MP-PI, decorrentes ou não do

13



ajuste, serão inscritos em [)ívlda Âtiva e cobrados mediante execução na forma
da legislação pertinente, podelldi), quando for o caso, ensejar a rescisão
unÊlatera! do ConLralü.

CLÁUSULA DÉCgMÃ SEXTA - D8 F!$eÂL DQ eGNT!&ATG

16.1 A Coordenadoria de Tecnologia da informação !ndÍcará o semidor
responsável pela fiscalização do contr=Eo, nos moldes do artigo 67 da Lei n9
8.666/93 e do Âto PC3 ng 462/2013. Oportunameítte a Pmcuradoía Gera! de
Fustiga ficará anca regada dã designação do 6lscal para o exercício das
a ribuições que ihe são inerentes durante o prazo de \regência do contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLI(HÇÃO E DO REG[STRO

}7.] A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do
íns ementa pela Admiílistração, no Diário da Justiça do Estado do Piauí, aEé o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
váí2te dias daquela data

CLÃusu{,A DÉCIMA Oll:ala - DO FORA

18.1 Fica eleito o foro de Teresina PI, para di!'emir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presen:e Contra [o.

'T'eresina, 2] de dezembro de 20}6

r çü-a .G«.;;- A-./ Dra. ZéHa Saraiva Limo

Procuradora-Gera! de Justiça em exercício

Çcptrataate

(h
DBSetler Serviços de Informática Lida.

REPRESENTANTE LEGAL.: Pauío Ubíraci Castilhos

RG ng 3G 8820Q56 SSP/leS e CPF (MF] n.g Q94.653.759-04
Contratado

Testemunhas

CPF f4á oo5''. S.f.3 - F =..

.CPF. çlJ;!;;t'af" #' 3'3 - po

Í4
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ANEXO {

Teresina, 21 de dezembro de 201$

,& .E.n.. #.
{'a. Zélía SaraÍva Lama

!'rocuradora-Gera! de Justiça em exercício

CoMratant:e

DB$eÍier Seí'©çbs de !nformátãca Leda.
REPRESENTANTE LEGAL: Pavio tibírac! Castílhos

RG ng 30088200$6 SSP/RS e CPP (M}) n.g 094.653.759-04
Contratado

Testemunhas

CPF 7 gÓ -'J-r- 9./.Ç - 7;'
CPF oz,'t 'lqg' {33 .- ÇUn

     
i EspeciHcação {Jnlãade

Unitário
Valor estilnadü
para o pesca do
exel'cicio de

\ralar estimado
para o exercício
de 2ü17 [240

 

Prestação de sendçüs técnicos conHnuos,
$©b demanda. limitado a !50à de

atendimento pür mês, relacionadas ao
swp rte técnico dos módulos da Área
Financeira. PatHmoniai. Recursos
Hulnallos. Con6iguraçãa, Gestor e ?orEaâ
do Servidor do So#würe de Gestão
Pública e=Qí@êe tsob licença Geaera/
P b l:c i,/canse -. GPL), disponíveis rlo
Portal do Softbvare Público Brasileiro

SPB (3õls$csõbsí23:bale!!!Ü!!ça:gçmjx), para
atender as necessidades dos órgãos e
setores dc Ministério Público do Estado
dü í:iauí, pelo prazo de doze meses.

hora l R$ 233.34 R$ 3.5üO.!G $6.001.60

%®L©R 'f0'eXI, R$ 59.5@},7@ {Ciniluenta: e
nove mi}. quinhentos e um
reais e $eiemla í:entavos}.
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COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO N' 78/2016
a) Espécie: Contrato n' 78/20't6, firmado em 19 de dezembro de 2016, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí - CNPJ
05.805.924/0001-89 e a empresa HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrõnicos Ltda., CNPJ no 22.086.683/0003-46;
b) Obyeto: Contrato de Adesão n' 16/2016/MP/PI à Ata de Registro de Preços n' 26/2016, Pregão Eletrõnico Ro 38/20'f5, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, para aquisição de computadores e notebooks.
c) Fundamento Legal: Leí 8.666/931
d) Processo Administrativo: n' 22.661/2016;
e) Processo Licitatóíio: Adesão n' 16/2016/MP/PI à Ata de Registro de Preços n' 26/2016, Pagão Eletrânico n' 38/2015 do Instituto Federal de
Educação, Ciênda e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS;
f) Vigência: O contento terá vigência de 01 {um} ano a contar da sua assinatura
g) Valor: R$ 1 .204.450,00 (um milhão, duzentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais)
h) Cobertura orçamentada: Unidade Orçamentária: 251 01 l Fonte de Recursos: 00; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Empenho: 2016NE018191
i) Signatários: pela contrata: Rogério Frartcisco dos Santos, inscrito no CPF sob o Ro 128.375.258-12, e contratante, Dra. Zélia Saraiva Limo.
Procuradora-Geral de Justiça em exercício.

13.8. EXTRATO DE TERMO DE;coopEnAÇÃO
Teresina. 'f l dejaneiro de 2017

EXTRATO DE TERMO DE C00PERAÇÀd
REFERÊNCIA: Primeiro Termo Aditivo.;üõ:Têf'Hü-.de .Cóaperêçãõ n' l0/2016
PARTICIPEI:

Ministéüo Pública do Estado do Piauí-MPPl:
Prefeitura Munidpal de bocal

OBJETO: O presente Aditivo tem como objeto a: alteta$ão :de .Aüêxó Únim do Termaêê:lêb;fado entre a Prefeitura Municipal de Cocal-PI e a
Procuradoria Geral do Piauí. firmando em 20 de maio de :2D16,,.que pa5:$#~:a vigor êom a:.Éüpressão da servidora ANDREA VIRGÍNIA DA ROCHA
vALa e acréscimo da servidora SABRINA COSTA PERE.l;RAI peüencerlfe.ão quadróde servidores da Prefeitura Municipal de Coral - PI na forma
do Anexo único do presente aditamento
LEGISLAÇÃOAPLICÁVEL; Lei nP 8 666. de 21 dejunho de 1993
VIGENCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência do dia da assinatura deste Aditivo até 31 de dezembro de 2017, podendo ser
renovado. automaticamente por igual período, de acordo com o interesse e conveniência das partes.
DATA DA ASSINATURA: 09.12.201 6

13.9. EXTRATO DE CONTRATO NO 75/2016

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORiA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ESTRATO DO CONTRATO N' 75/2016
a) Espécie: Contrato n' 75/20í6, firmado em 21 de dezembro de 2016, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí - CNPJ
05.805.924/0001-89 e a empresa DBSeller Serviços de Informática Ltda.. CNPJ Ho 05.238.851/0001-90:
b) Objeto: Contratação de empena especializada para prestação de sewiços técnicos contínuas, sob demanda, limitado a 1 50h de atendimento
por mês. relacionados ao.suporte técnico dos módulos da Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Configuração, Gestor e Portal do
Sewidor. do So#ware de Gestão Pública e:Ci&!@, conforme quantidades e especificações e preços do Anexodeste instrumento.
c) Fundamento Legal: Lel 8.666/93
d) Processo Administrativo: n' 26.630/201 61

10: r'regam Elelronlco n" ó4/aula, Ata ae t<egistro de I'rego n' 3s/2016.
Q Vigência: de OI (um) ano a contar da sua assinatura. podendo ser prorrogado por até 60 meses, nos tenTTios artigo 57. incisa 11. da lei 8.666/93.

Valor: R$ 59.501 .70 (cinquenta e nove mil, quinhentos e um reais e setenta centavos).
Cobertura orçamentária; Unidade OrÇamentária: 25101 = Fonte de Recursos: 00; Natureza da Despesa: 3 3 90 39; Empenhos 2016NE01859

contrata: Paulo Ubiraci Castilhos, inscrito no CPF sob o Ro 094.653.759-04, e contratante, Dra. Zélia Saraiva Limo.
Justiça em exercício.

ITE
M

Unida l Va

= Especificação = Velar
Unitári
D

Valor Total

3

COMPUTADOR
HP ProDesk 400 G2 Desktop Mini PC na seguinte configuração: Gabinete Smajl. Form Factor. fonte
bivolt automática com eficiência energética. processador Intel Core 15 6500T. memória RAM de 4 GB
jlx4GB), unidade de disco rígida de 500 GB. teclado HP USB ABNT2. mouse HP USB laser. Sistema
Operacional Windows 10 Pro. Garantia de 3 anos, demais condições conforme Edital do Pregão
Eletrânico n' 38/2015nFSUL[)EMINAS PPB: Sim Part Number; LIQ37AV

170
:.,...ã

R$
500 820.00

 
ralCROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
HP ProBook 440 G3 Notebook PC na seguinte conÜ9uraçao: Natebaqk. fonte blvolt automática com
eficiência energética. processador Intel i5 6200U: memória RAM :de 4 GB (lx4GB). rede \n/i Fi e
bleutaoth: unidade de disco rígido de 500 GB. teclado HP ABNT2, SisteFra: QperaciÓnal Windov/s lO
pro: DVD RW externa e USB. Garantia;de 3 anos. demais GQndições ÇQnfainle Edital do Pregão
EletrÕnico n' 38/2015/IFSULDEMINA$ PPB: Sim Pare Number: N6E87AV

170 :.. ;,.ã
R$
703.63a.oo

valor total da aquisição; R$ 1.204.4sü,00 jum milhão. duzentas e quatro mil. qüatraeenEas e cinquenta reais)
R$
1.204.450.
00
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13.1 0. EXTRATO DO CONTRATO NO 74/2016

Teresina, l 'i dejaneiro de 2017.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO N' 74/2016
a) Espécie: Contrato n' 74/20'i6, firmado em 19 de dezembro de 2:016, ©nlre a .procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí - CNPJ
05.805.924/0001-89 e a empresa HPE AUTOMOTQRES DQ BRAsll LTDA, CNPJ ho $4.305.743/001 '1-70
b) Objeto: Aquisição de OI (um) veicula modelo MitsubiBbi:Lq00 Triton GL. Diesel:e .g2 (d:aíé)..veículos modelo Mitsubishi-Pajero HD MT Diesel.
novos, zero quilómetro, conforme quantidades eespecificaçóês .e: preços do Anexo desta instfllmento
c) Fundamento l-epal: Lei 8.666/93
d) Processo Administrativo; HP 26.997/2016:
e) Processo LÊcitatório: Pagão EletrÕRiéd.no 35X20;16,.Ata de Registro de Preços: n' 43/2Q{ 6
f) Vigência: O contrato terá sua vigêpéiá de ã.2; (doze) meses, a contar da. data de s.ua;ã.ssinattirà-. com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no Diário da: Juéti$a"dQ«E.stadü.:do Píau:í:
g) Valor: R$ 420.90a,00 (Quatrocentos e vinte üil ê novecentos. moais)

h) Cobertura orçamentária: Unidade"Qt:çaoê !Õ ia:..:251DI ; Fonte de Recursos: 001. Naüreza:.dã.iD apega:l.4.4.90.52; Empenho: 2016NE01817
1) Signatários: pela contenta: Eduard$..Cordêírê dé Almeida e Salva, in:scrito no CPF .sob.o: :nó157i69b.b4ã.59, e contratante. Dra. Zélia Saraiva
Limo, Procuradora-Geral de Justiça em. QxétQíGío

LOTE Vl- VEÍCULO TIPO PICA UP
ANEXO

   de a

estimado
paF'a o
resto d o
exercício
de 2016
(1 5 horas)

estlmad
o para o
exercício
de 2017
(240
hara$)

 
Prestação de serviços técnicos contínuas. sob demanda. limitado a 15ah de atendimento
por mês. relacionados ao suporte técnico das mÓdulOS da Área Financeira. Patrimonial
Recursos Humanos, Configuração, Gestor e Portal do Servidor. do So#ware de Gestão
Pública Ê=Ci@de ($ob licença Gemem/ puó/íc License - GPLI, dispomveis no Ponai do
Software Público BFasi[e[FO SPB (www.softwarepub]]co.gov.br]. para atender a$
necessidades dos Órgãos e setores do Ministério Pública do Estado do Piaui. pelo prazo de
doze meses     R$

3 500.1 0
56 001 6
D

VALOR TOTAL

R$ 59.501 , 70
[cinquenta e nove
mil, quinhentos e
um reais e setenta
centavos).

=' Descrição do objeto :' Valor
unitário

valor
Total

l

Veículo tipo Pick Up - Dupla Cabine ' 4xz au 4x4, zero quilómetro: com cãpaéidadó para 05(cinco)
passageiros. 4 pores
-çar= Preta
Matar: no mínimo 2.4 E
Potência mínima de 130 cv
Câmbio: manual ou automático
Freios ABS
CambustMel: Disse
injeção: eietrõnica
Dicção: hidráulica de fabrica
Ar CandÍcionado de fábHca

-cinto de segurança
vidros e trava elétrica$;

-Air bag
Rodas com aro de no mínimo 1 6
Para-choques na çor do veículo
Radio AM/FM/CD 0u MP3
Aplicação dQ película fumo na cor preta com transparência de acordo com a resolução dop u\guia iuHie na çor praia çom [ran$parencia ae acordo com a resoluç

Protetar de cêrter e Câmbio. desembaçador elétüco do vidro traseiro, jogo ae tapetes de borracha
para o interior. pneu de estepe. macaca, triângulo, chave de rodas e extlntqr de incêndio.
Acessória; equipada com todos os equipamentos de série não especiBcadas e exigidos pelo CONTRAN
Garanta de fabNca de no mínimo de 01 ann os ae serie nao especincaaas e exigidos

.Assistência técnica; autorizada pela fabricaitte na cidade de Teresina-PI
PRAZO DE ENTREGA; 90 DIAS CaRRIDO$
Hnarça/Modelo: Mit$ubi$h} - L200 Triton GL Diesel

01

 
:. ;.J.

VALER DO LOTE VI
R$
111.500,


