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COORDENADORA DE LÍCITA(ÕES E CONTRATOS

CONTRATO'N' 64/2Ü] 6
Cóntrató uo 64/2016 Processa)
n'] 7877/2016, Termo de
lliéijÉjbiliçláde' de Licit+ç4ó p':
:1072;016,= lide :êhtré ii ::éélêbtpú.
ó :;MiNiS;l'EKi;o: :PiJBLICO
DO.IP}AÜÍJ:é;.:A.OVS SISTEMAS
:l)E: [NPOKMÁltÇ,4 l;vnA,:*paia
contratação dé cu rsà Web rica
êóÚ :JSF,; 2l':lPÉiinefãcc$ 41 é
CDt, conforma abaixo!

.Ã

Contratação de empresa especializada para Inini$1rar o curso de Web liga coÚ JSF. 2.
Piihéfaééi 4 ê CDI tÚtá ilha.tunüa, dà:1 0 áluho$:.:iqçíóhpaii) i :teJldo cómq cdütrâtaüte ó:

O MIN]STERIO PIJBLICO DO ESTADO PIAUi., por meio da Procur:idoria-Geral
dé Jllstiçà. representada por Cleàndro AJves de Mclura. na qualidade de Ordenador de
Déipeéàs. ]çaÜ : dé]é:ggçãd dÉ;'cóúpétêúcià ]irb Êgta na Léi: CoMp]elnehtai ]!$àdúál hPi
12/93. é a Empresa AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA l.'l'DA, dóravünle
dóbõmihad$ . ;CtiHüaÚãda. Ç$i'J: lãP05:555;3:g?/0001':33'; çê)ú ; sede:: jituãd4 nq:l Ri4%
Vergtieiro. 3 195, CoíÜunfo 133, bairro Vila::Úãtiana. São Paula/SP-CEP:04.101.-300:
representada pot Cm']os Fo]ício .da Si]v.eira, inscrito :úó CPF n'. 8] 8.440.698-34 e

RG n' 4.238.2ü7:5 SSP/SP. Prlcessó Administrativo n'. i7877/2016, Tnexigibilidade
n" it)/i01 6, com fundaihéntó nó art. 25, 1 1, da Lei.n. 8.666/93.

btéséiâte Telha: de ::Retêfêüêíã: dêstinà Éé à éQdüataçÕÓ;.,;d$ ; eM rosa :liafa
:inibi,Éttar a: àutkõ de wéb tida .cóm :JSF 2i Prj$éfàCêi: 4 :e CPi] p.arà:iiÚã tuna de 1] 0

0
1. DO ÕÉJETO

álünbg:. :ioé$1íÜki@9,;';!::).*:,: ; ::!: ' : ...ll '. :: '" . .: .:. l-' 'l'la'=

parágrafo úüiet). ;: AI prêgt?çÕol dog; : serviços
ihdePehdebléheóté .:dé :e'cbntíãtó, :: ç: ; qúé ' ;hdepehdébléhêiité . :dé : ,:#àhsciieãçj: : l i!#M :; P é .; ;ihtçgfánaÊ

éoü$1ênáebüB:dé$tê;eóiítratg: npl lluê ;hão ó lognvarieP:
ãl Prgj;eto;;Bá$jdó (FIÉ, 04 á 06);
b)::!+ópoÉiã Rl;padh pela CQ:N'TRATADA eü 1;4/Q9/201 6,. éçiiltçnd$ o .vàlóf gjPbái :dós

óbédêcetá làó éstibillaãó :néslê

serviços a sftem executados.

O vãlot; :tQlàl Sãos : ÉÊüillbs .é de :;R$ ; }5.900,00 :(Viiité,:.CillcQ ,:iüil" ç üüvéêeütog
feáii): à set éüstoadó.coó] ã Qiçadedti); do: Miüigtérió'Público:'do Estado dQIPiáüí:para,lo
dbrrehti Éíêiéíéió,: dóri-têfmós:dá cóúe$póhdçnte:jçi o4àiliêütáüê :anuájl,Nó No: tala( dü

2; DÓ VKI.OR:

eohtfatâÉãà êsüó' hçlüsasa,; .despêgás f éóü
trM$jãdó:tío(g) ióMtot C(is)i

plçssagens: qiÕ$õ$'çãq l:;# : h
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 . A çapaçitpção terá caáter teórico-prático presencial, dirigido para o contento de
atuação dos servidores da Contratante.
3.2. Os serviços de trehamento deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, em
hofári,o. comerçia] compreendido entre as 08:00 às ] 8:00 horas em local disponibilizado
pela Coliüatante.
3.3 . A CONTRATANTE será a responsável pela inata-esü.urra, equipamentos: e a
CONTRATADA responsável pelos materiais didáticos disponibilizados em meio digital
e/ou impresso, como apostilas enc4demadas, livros, wquívos no fomiato PDF,
MicrosoÊ Oííice(oti compatíteD ou outras fhlmalos digitais, necessários à realização
do treinámento, beú 'como pela:. óbgehüêid dõ :êahteúdo programático detahadó no
itom 4 deste Termo de Referêóóiá,la:fim ,de M iÉtÉá! og él#sos çom as dellnições abaixo
descritas:

4. DO CONTEÚDO
4.1 . Laboratório Web plíüi .JSF Ê:CDI
4.1 .2. Construa aplicações wéb dias de forma
Ücil
4.1 .3. Integração com tecnologias do lava EE;
4. ] .4. Tirando dúvidas
4.2. ])efihição do prometo
4.2.] . Descrição do problema
4.2.2. Java EE Web ProÊile
4.2.3. Servidor de aplicação GlassHtsh
4.2.4. .Modelo
4.2.5. Implementando o DAO
4.2.6. 1astalmdo do Glassütsh e cliandn o prqeto
.4.2.7. JavaServer Faces
4.2.8. Motivação{ HTTP statêless
4.2.9. Motivação: Swing, Visual Basic el Deiplli
4.2.10. JavaServer Faws (JSF)
4.2.11 . Novidade do Jax,a EE 7: JSF2.2 e HTML5
4.2.12. 1N41anaged B.eans
4.2.13. Ligando Managed Beans a componentes \ iguais
4.2.14. Listagem caiu dataTable
4.2.15. Diferentes estilos de MVC= O MVC Push e ó Pu]]
4.3. Ajam com JSF 2
4.3.] . Ajax
4.3.2. Ajáx e JSF
4.3.3. Como utiliza:r A;FAIX,Jms aplicações JSF

'.: i-:
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Item DeséfiçãÓi: :1;; ; :;:; ;; Preço
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4.3.4. Pàrà saber cais: A laB <f:aUax>
:4.:3::S. Submeteüdó;DiMüáfio :êóÓIAJA$ :;= ;: ;; .: : ; ; .,; : :: .1 l\:i
4.3.6.14bljcpüdb lly;jíüt l$, aiilicqçló có0 :CSS
ii1:3. 7. MeBafiilidó:a, ihtétÊaóC: gtáíióà
4i3filii Ihtegrnndó: C$:S, çóú d JSF::J:
:4;,4'1; Eiitêhdeúdo'JSF à lltóão'
=4:.4Ll: Rédüzihdó à cõújJlekídádê:dé;óulràs:APIÉ
4.4.21;'A:©vore dç có@Ê)Qpedtçs
#;4.3. Altétãüdo it;forMaide'j:fçmàzéüzChéntõ: dá:áüofe de :éam$üQçhtes
4.4i4: Cóúbtçeõdeiijb;ó' ciêjó dç.Vida 4el ün#;rÉlqujslçãól'dó :JSF
414.15..RestãMaçãD da S'iéWl:
4.4:6:. ;Ablié4r ÓÊ $al;óréi dàlrequisléão
4.4.:7 Cõnvêrtérlé::proeé$bãt $alidações
:4;4;8:: AüiálizÉÍção'dõg PQdêlósl
4.4::9::1nxlo.ca$ã9 dá lógiéÊi
4.4,,IO1 4éhdéri2w:réspósta'
4;4.]:]..:1DebügaJ:ldó oléió] $: dç:+iêtá. do:JSF,éüh:l:ÜQ PhasêLiétéher
4:4..112: Lógiií';e }u+çgaçqo
+;4.:13'. Ctíáítda ã mcÍÓhpl:idâkié dó:lõgih:
4.4:;14:;$â\'eÉja$ãd:cóóaíçion41:
'4.4.:] 5; N.ave94ção. êhüê)tela
4.4.] 6. Guardando dados em escopo de seÉsãó
4:4.i :7. Rédilêciçlnatóéníó :dúüte á.iià+e94êãõ
415:;l+jéção:ae;Pepéndêhciás iiüxp; CDI
4(511,i:PfÉiblêíüàs dó alto acoblamêhto i
!4:5:2.;1 EstriitÉéías $©d üllliúuir o, açblilaúeótó
4:5.3. ]ÜççãÓ; de dêpendêücjEt$:1(DT)
4.5.4: 1inplemerifândo DI com Contêxts e Depet3déncy Inj.eétion'.4PI - Ct)l
4.5.5:.1Liheração de dêpõli#ê dias êóü @!)iipqség:«
:4.15.$:CõnHigü$çãó; dõ .WéldMÓ Sórç+é?t Canlainêb,
4.5:7::U:tilizãndã CDi:$dàlimjeíar deÉõndêtiêi®
4'15:.81 : WõlÜói'õhdéi 4 :át;itêü$cmçi©, :dõ$ eDIl
4.S.9.Xíõbót güebciaúenb dçls,esêõpQ dài depóndêüei@;
4;5.10.IJdjel;ãÓ dê Dépéhdênçiás :&l'êgtéü:
41S.l íl iótê ééjXàúidó as:fases:cóú;PhàséListêpÊré
4;.5. 12: AütocizãçêÕ :çQh:PbwéListehêi$
$;S:l ] 3.1:Autõfi2áçêk? coííi PhageListênêr
4.511 41 Migrar:@Eià Fatal CDI
4. 6. Té©blãtes :êdw ;F4dêlets
4.6. 1 . Repetição de cóaiko e seus problemas
4.Ç).2. Resolvendo a duplicidade das Vier's
,4i6;3:. Tentpláting coh: b Faéélets;
4 ,q .4! Cambas padtjj;$ !q téPbiá é
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4.6.5. Valores defaÜt no templaíe
4.6.6. Componentes custolnizados com Faéelets
4.6.7. Exercícios opçionak: Composite-componentes
4.7. Formulário masterydetail stateful
4.7.] . Cadastro de notas âlscais
4.7.2. Detalhes da nota
4.7.3. O estado da tela e o@ViewScoped
4.7.4. Novidade do Java EE;7: ViewScoped com CDI
417.5. Novidade do lava EE-7: Süteiess View:no JSF
4.8. RecürsQS. .Av'ançadoÉ de CDI
4.8.1.IntetçeptadoresdoCDI : ::;: :: : , :- *
4.8.2. Discussão: Transições deM&çêdm :ou íraln:çgp;pór.rçquest
4.8.3. Eventos e abservers;dõ CDlêl
4.8..4. Aüibütos produt91ê$:
4.8.5.:Qudiülers do ÇDill '
4.8.6. Menos anotaçõék ilãg:ól#É$$iiêüiú $tÉréotypés
4.8.7. Conversatión SóóbÊ
4.8:8,.Novidade do Jãüá EE 711 FàéeÉ;'F óú:
4.8.9. Para saber maiÉlllntêÍéç$hdor dé Auditoria
4.8.10. 1deçtion Poinb:
4.8.11. Interíàçes Wéb"2.0#óm; éonlpónentêÉ tiçós
4.8.] 2. BiblioteçQS de cohjãóüehtêá
4.8.13. Melhorando a tela dó:àdjÉãti de tl(lhs;âidâis
4.8.14. Pi:iúeFaces
4.8.15. Adicionando datepicker
4.8.] 6. Máscma c(im p:hputMlask
4.8.17. Paginlação customizada çom bmoo de dados
4.8. ],8. Menus e navegação
4.8.]9. AdiÉiopaíido abas
4,8.20. CustomiÊando p üéual dos eomponêntéÉ
4.8.2] . Pata sabor cais: Geração de gráficos com Primel'ages
4.8.22. Desaíi9; gráficos
4.8.23. Pma saber ifláis: Melhorando ã seleção de produtos na kla de itens úom. o
Autocomplete
4;8.24.Novidade -do lava-EE: File Upload com JSF
4.9. Validação e conversão.de dados
4.9.1 . Validação
4.9.2. Validação com Beail Vajidation
4.9.3. Bebi Validation sem servidor de aplicação
4:9:4. Validação com componentes JSF
4.9.5. Validàções customizadas çõm JSF
4:9.6. Evitando duplicidades de validações criando classes Válidadoras
4.9:7.; Coõvusores de-dados cimo JSF

q
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4.9.8: 1í)lheÉliaté
4;9:9; Sübmiüçd #àlué
4.10. Apêndice.l: Un] Jjoucó cais sobre Q JSt'
4.:1;1); 1..qLidãüdo'ljigin:reqiil;éijçõ.és GET,no:JSlz
4:.'1'Õ2:;Nóú]dàde dd JãÇd EE 7: VkwAçtion C]o ]SF'
4. 10.31;])isbârÊúdcFiéqüéiçõés ód tida:GET;Qtfavéj!, dé::linkÉ JSF:ji
4.]:0.4:.;:Binding,gÊ.çótnpanêntês :dó !SP
4 ;1:0:5..,Tfabàhàüdo çq$ gHghg da iílil:iépçaó:
'Lt0,q; Validàéãó d púltiblüs:êÉwpóÉ cóó ISt
:4i;1:0i7;: Cól$êísõfü éüstódjkád(ji '
4: r 1 : Apêndice - Intemãcionalízação: sua aplicação em várias jín$uas
4;] i:] ] : Fôlhas de, htêniaçioúaliz 4jàÓliéâçãü
4.i:1 .2. ;Utilizààdó Q JSI alma iDtéifiãciónjbzai :'

4.1] ;3 1: Altetahdó ó idi:óúa àá+!udmêóté:.
4.;1 ] ,41;1$têqácionàli?ãndó: elpágêns,dé.:énol do Béah,'Vãlidãtiõ4

e

:?
h

4.1 1 .5. 1 ntemacionalizando ás mensagens dentro dos Managed Beans
5. DÕS PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5::1 1>0:êürgõ.dé$Ér4 tér c Éa:hóráiia de 32: '(Üiptálê;duá# horàgl,ê daj$ dç ,jnÍCió :á!?çf
dele nada posterior:monte.

ó. OBmGÀçõlS DA éonTnÀTAOA
6:1 .: 'P+égüi ,iüii sef i t)É':obÜêt$ 1ldçstét; ~l'Éthó; .del' RéFefêhéiãi; :rês$óhsabiliiajadb:sé
i nLegralménte pelo .cumprimellto dos postulados legais vigentes, de âmbito federal.
éÊt$dü4l:dQjniMI(ii$Qt::l

6.2. Responsabilizar-se pór todos oç tributos. conbibuiçõeg fiscais e paiafiscáis que
:ineiãàm' dii veühaih ã :inCiç} . qirda e indjjçjáüéqt l:'$obte óg :servjçgS pfê$tadas;

6..3. Manter durante a execução do çomrato, as lnésm4s Condições da habilitação

6:4: Não: tiamfeijl'a; Qulieú:, ríó todo Õü: eiü:p úé:;â(éxéàbção Idó. éõilfrato:;l$àlVÓ :coú
e)É;tessã 4ütõdqção: gii :Cóhtç$qQte;

óls:.' kélàt&;à piiõiijÍiàçãÓ ãb:::Óbíittá Ó toda::õ Üiidqüc ::iir.êgtjtàiid4díQbsêhádã q ülõ
à ekee+Gãó dó$,$eq'içpÉl:obj$1wdíl ógÜlpl4çãó;

:6:6:;: Éei$tiíidéf jdíúúiüáti á: : éivit e $êhgmehte pór qüáiêqu:$t :deúlos ;rüatçftàis {i+
:peggoàii, oéâgiQn:ülõs à CõhtratEútc e/QP ía tóüójrQg! póí Égüs. e P $gêdó:sl: dólõga QÚ

cujposamente. qiJanto à preslaçPÕ dos serviços objeto desta.contratação;

:6=71:;Colüiuliéú a :càn#ãtàiité;: por éscriÉó;: tiüàl(+Üé láhóthaliéh Ü ó$: :shr\'íçosjlêí prçsí@
çs .êsclãr'ecipétitõs:j ulgâdójs .hêdeÉsüi(is;:

6.81 A Contratada .não divulgará nem fomeeêrá dados ou iníbrmaçõeg obtidos çm razão
deste çontralo, e não ULilüará o nome do Á4inistério Público do Estado do Piauí libra
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6ms comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização
prévia. emitida oíiciajmente pela Contratante;

6.9. A presença da Fiscalização da Contratante durante a execução dos serviços,
quaisquer que sejam os aios praticados no desempenho de suas atribuições,. não
impUGna soliduiedade ou conesponsabijidade çóm a Contratada, que responderá única
e integralmente pela execução.dos serviços.

6.iO. Ministrar o üeihamento de acordo com as especiHcações contidas neste Temia de
ReÊerêncià;

6.11 . Disponibilizar para cada participante material didático impresso das apostilas dos
módulos do heinamenlol

6. 12. Fomecer, após 5(cinco) dias úteis da Assinalara do Contmto, a definição didátiça,
o planejamento/ conteúdo programático a ger ministrado e o material a ser apresentado
e entregue no curso, para aprovação da Contratante. :0 conteúdo deverá conter o
progmma detalhado no:item 4. deste Tem30 de Referência;

6.] 3. Realizar avaliação :di$; ufsói,

6.14. Emitir certificados de canclüsão no final de (fada curso. para cada servidor
participante;

6.15. Enviar para a Contratante cópia dos certificados nominais de conclusão. listas de
presença e as avaliações do treinafnento preenchidas pelos servidores da Contratante.
em até 5 (cinco) dias úteis após Q témlino Üo curso; descritos no item 2 Descrição dos
Serviços deste Tempo de Refelêliéi&:

:'A- !:

6. ] 6. Refazer lodo e qualquer procedimento;dentro do objetivo do conuatoj sem ónus
para o MP-PI. se verificada incorreção e constatando que o eno é de responsabilidade
da CON TR/\:]:A])Ai

6.1 7. Designar um profissional que será responsável pela coordenação do serviço

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTliATANTE:
7.1 . Fornecer lista dos dunas ein até dois(dias) úteis antes: do início dos: cursor;
7.2. Conferir m lista de presença;
7.3. Disponibi]izar bocal e ínílaestruura para realização de treinamento;
7.4. O Contratante não se obriga a adquirir a quantidade registrada. podendo

golicitm o foMecimento de itens individualmente e em percentuais menores:
confomie necessidade demandada.

8. no PAG AMENTO:
8.1. O pagamento ã favor do ]icitante vencedor será efetuado até o 1 0' tdécimo) dia
Útil, após o encerranJento do curso, mediante a apresentação da respectiva nota
Üsçdl/futura devidamente atestada pelo selar competente, bem como acompanhada
dos certiâçados de conclusão do çutso nominais dos panici15mtes. observada a
ordem cronológica estabelecida no artigo 5' da Lei n' 8.ÓQ6/93. Para os fins de 'b

6
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fiagànento ainda será. sbjicita(]a a a13resentação das certidões negativas de débitos
ÜJati+àê aó:: E(}lS;i: 'à ótóçidÊÓÉiá.: àd; üábáiüó, . $ihâção íig$d: ttlbutárià: federal:
ceüidão negativa dç tribptós estaduais e municipais, mantendo-se as mesrnás
çondiçQes: de habilitação do certame: sendo que as 'mesmas deverão sempre
apresentar data de validade posterior ã data de emissão das respectivas Notas
:.F'íiçãiS;
8.z«"Nã;; ocí\Êêil(iía dé ;fHdiêãól :õá($j: Nota($ 1:; H:üaü(ié);:j: dEiVádà,l, pç;f:« éfrõ :oü
]ncorréçõe5, o prazo para pagamento passará 4 Éef .çontado q; partir da data.da s.ua:
tear.régephção.
8.3. Sç hóuvu atraso após o prazo previsló. ás futuras'.serão pagam acrescidas de
jWISI :dé:lha a: dól 6%:l :(!$ii: bor; óêntõ): ã9lllàtló;,l.:apjiçê+lõs pno fatal diÕ *,da 'dàta= do
téiiéiúéfitó.até.ól êlbtRo. É gàúçqíójqdésüé lqlié bóliciüdd peias:jj$Pres4: :
8.3.1 ; O valor dói e,néafgós.gefá calculado pela tómlula: E'M -,l É N x: VP, onda:
EM: :i: EóehÉç-s:Mõratóiltó d#úiêlósl:N b INú®érõs*dé ÊliaÉ e4tré: a :çlàkç;pKévisQ;púat
o pagánlento e o 'efêtivó pagamento; .l =. ihdice ;de compensação Hmancêira .-
Q.01)0t643ü; aVP::# V49t:êla tltesl4êãg eh aqasQ.
8 4 Nenhum. bagamentg será etêtuado à CONTRATADA enquanto, pendente de
l:iq+idáÉãó: qudqqéÉ ($riÉ$Éãõ: fi$aúç'çir$,: :iêú qüe iÉÉÓ Ééíó lditeito: :à:idlç ãÉãó :de
brççÓ$:õü, a:êaMpeü?açãõ âüaliéeirá
8.5 A ;Procuradoria Geral de Justiça 'reses'a-ge o direito de recusar o pagàmálto sé.
iÍd",ató ; da -atéiiãêao; : b :aU.et8 .:úão Qsti êl; dé: àçó$b::. éóú; ; IÉ éil) ciHlçàQões

g.É;: O:jiájÉáiüêiltõ Éérá: feltó.$Q :üéjo ;dé ç)fqeh ,bancária êÜ::óóúta á'get :iüdiéada.$ejh
contratada Clima ordem bancátiÊi dará quiLqção ao pagaúentó. e nos termos da IQi,
géi:á debiüdõ dó üâli;rj:dé$id6jaó:MP/Pl:l tefeténté;acié iç®jççlg:Preltadós; dÉ :v4$tóg
Fêtãiüdi àóÉ üjbutóÉ ê'códü'jbliÍêões gócj:âis;l

:S;:7 1A AdiúiiisítãÉãó; poderá: dçsóontát ;dó'. x'áLór; do paÉaMên#o ; 4üe: ó,. fbMécéd9!:
tí+ér «a: fbéêlier:; i$ipqftânéíai :qüe Ihé:$Qqib deüdág; llót;alça ; Çb ãMióáÇ$p; , dàs
hÚltás pÉe\ i.$tãs no: edital.
8.8. O CNPJ contido na nota fiscal/tãtura emitida pe]a Contratada deverá::ser o
mesmo quê estiver regi$Uado no .cpíitraio ce.letrado 'ou instrumento equivalente.
iildepepdenletnenle da favoreêidà üe} fnãtrià. IHial, sucursill ou agência.

8.9; As notas fiscais devem seF emitidas !ggg. apor o selar reqüisitapte: in formar para a
;éúblésá llàuç:: él:ã l está çlütó , cólü 4 :qiitrçÉá; dd = .litÜetd::dü êgeeubão ; dós:,:sefvilós,: el

âpóg* .a: ;embSãó*: à
fol:nlã á Éáraúik qúe

;;:õ, \iêhitê * !àrõü s üái : :idã; céb+ç :é :pQiiibiiíte lá:.: :leteú$gÓ..:ê,,:o: rêéólhipeDtó dã
Contribuição PFévidenciária deÉtinàda ao Instituto Nacional do Seguro Social (qubndó
fbt ó càgó)l.hó :prà2ó êstabeleêjdó; êfn Léi:l câgó éóútfálió;l:â léqÉrêsã ccjóüafgda;g$!ál ã
respongá\ ef pejo pãgamentd de eventul multa. Ó fesponÉável pelo recebimeht? da nota
é quem requisita?u seNiço. devendo óbserv M se a ülesma Eoí emitida Qm da[4 anterior à;
conclusão do sêrviçd e , caso tenha sido. o requigilante NÃO PODE: TeCebber neh atestá-

.#

Ej.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAÜÍ
PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA

C00RDENAPQRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

la: procedendo à devolução pma que a empresa cancela a mola e reêmita outra na data
correu, quando só enlãó será en\iadã:pma pagamento:

9.PENALIDADES

9.1 . Em caso de inexecução pmcia] ou total das condições páctuadas; eno
ou mórá na execução do serviço, garantida a prévia defesa: ficha a
Contratada súbita às sanções previstas na Léi 8.666/93 e demais legislação
pertinente: sem prejuízo das responsabi]idades civil e criminal que seu ato
.ensqat

lü DA DOTAR'A0 0RÇAMENTARIA
1 0.1 . NOTA DE EMPENHO: :1 61:5/20 16

] 0.2. UNIDA\DE 0RÇAMt3WÍi\R]A! 251Ü]
I0.3. PROJE:i'0X;EiViOAnE; 2408::
[ 0.4. F'ONTE: O1 0000100]

11 . DA INEXECUÇÃ0 E:üÀ REiCISÃ0 CONTRATUAL

11.1 A inexecução fatal ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com
as consequências cclntíatuais e as previstas em:lei.

H

11.2Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de

notificação au interpelação :ludidiil:

1].2.1 descumprimento óu l cumpHmento irregular, pela contratada, de
quaisquer das obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos
ao interesse público, bem doma das condições previstas no edital e no contrato.

11.2.2 ~A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão pu transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, não admi tidas no editâ] ou no contrato;

11.2.3 ó conietjniento reitef'âdo de faltam ~ou defeitos na execução do
pactuado;

11.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada;

11.;2.5 A dissolução da sociedade;

11.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade
ou da estrutura da empresa que, a juízo da PROCURADORIA, prejudique a
aquisição contratada;

11.2.7 0 atraso injustificado na entrega dos objetos descritos na Ata de
Reg.astro de Preço após a devida notificação da contratada;

\G





MINISTÉRIO PÚÉUCO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COORQENAOOmA DE LICITAÇÕES.E CONTRATOS

situação;

11.2.17 A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto
para o fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais egpecificadás no prometo;

11.2:.18 Verificada a rescisão contratual, cesÉarão automaticamente todas as
atividades da contratada relativas à entrega do óbjetó descrito na Ata de
Registro -de .Preços..

11.2.19 0s casos de rescisão contratual constantes dos subitêns 11.2.14,
11.2.15. 11.2.16 e ] 1.2.1 7 dependem de interposição judicial, assegurando-
se.o contraditório e a ampla defesa.

11.3 0s casos de rescisão contratual serão formalmehtê motivados nos autos da

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

11.4 No caso de rescisão provocada por inadlniplemênto da CONTRATADA, a
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

12. Do Foro

12.1 Fica eleito o foro de Teresina-PI, para dirimir quaisquer dúvidas relativas aa

cumprimento do presente coh@ãÊbl

Teresiha, .gjl de
z' .a'i fa,«J-- h'-..

Zãia Sb alva LinQh

Procüradarn-Gelnl de t:iiêa dro Alvos de Moura
Procurador-Geral de JuÉüça.

CONTRATANTE

de 2016.

:-.-..-- c--,X
MÀS' DE INI'0RMÁ:l'iCÀ tiDA
CONTliAT:4DA.

Repfesentaüte Legal: Cardos Fenício da Silveira
CPF/B'lF: 818.440.698-34

AOVS RISTE

1:0



:k. Diário da Justiça do Estado do Piauí

exTnATO oo CONTRATO N' 04/201õ ,'iy 't$ 'e$\
a) Espécie: Contrato de n' 64/2016, firmado em 07 de dezembro de 2016, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estaãiê$qgf'iauí. CNPJE.}
05 805 924/0001-89 e a empresa AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ (MF} sob Q n' 05\q5É.ãà2/90Q41+313lt-ó.i
estabelecida na Rua Vergueiro. n' 3195, Conjunto 133, Bairro Vila Mariana, são Paulo/SP, CEP: 04.'EO'1-300, representâqqllpelo SEllfarliafB-'/'
delicia da Siiveim. inscrita na CPF n' 818.440:698-34 e RG n' 4:238.207-5, de acordo com a repn$entaçõo que ihe é outü#ága zgé . xp; '
b) Objeto: A contratação de empnsa para ministrar o curso de Web rica com JSF 2, Primefaces 4 e CDI para uma turma de '16'.11gpz} al!!nõs
ncompany, a fim de capacitar a equipe de servidores que trabalho no desenvolvimento de sistemas do Ministério Pública do Estado da
c) Fundamento Legal: Artigo 25, incisa 11, da Lei n' 8.666/93
d) Processo Administrativo: n' 't7877/2016
e) Processo Licitatório: Inexigibilidade n' '10/2016
f) Vigência: O conüato terá vigência de 06 (seis} meses, a contar da data da sua assinatura.
g) Valor: O valor total do contrato é de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais)
h) Cobertura orçamentãria: A despesa conerá à conta da seguinte dotação orçamentária
Nota de Empenho: 1615/2016
Unidade Orçamentária: 251 01
Pmjeto Atividade: 2408
Fonte de Recursos: 0100001001

i) Signatários: pela contratada, a empresa AOVS SISTEMAS DE l NFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n' 05.555.382/0001-33 e
a contratante, Dra. Zélia Saraiva Lima, Procuradora-Geral de Justiça em exercício
Teresina, 07 de dezembro de 2016.

ANO XXXVlll . NO 8'11fi Disl lnibilização: Quaüa-feira, 7 de Dezembro de 2016 Publicação :

1 1.8. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - CSMP
PAUTA DA 1227a SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PÚBLICO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, AS
09:00 HORAS
1) APRECIAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ENCAMINHADA CÓPIA DO EXTRATO
AOS CONSELHEIROS.
2) DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS POR ORDEM DE ANTIGUIDADE:
2.1 Processos distribuídos para o Conselheiro Aristides Silvo Pinheiro.
2.1 .1 inquérito Civil Público n' 016/1 2 (SIMP n' 000136-186/201.6)- Origem: Promotoria de Justiça de limões. Assunto: a)apurar a regularidade
do pagamento salarial dos sewidores que recebem à conta do FUNDEB (professores e demais sewidores), bem como o pagamento do terço
constitucional de férias; b) apurar denúncia de que existem professores recebe.ndo para trabalhar dois turnos {quarenta horas), mas efetivamente
laborando em úrlico turno, pela insu$ciência de .salas :de :aula. Promoção de arquivamento. Promotora Justiça: TaElita Luzia Bezerra Arauto.
2.1 .2 Procedimento Administrativo n' 01/2015 (S]MP.:n:P 000;1 1 a-226/201 6). Origem: Promotõria de Justiça de São Pedra da Piauí. Assunto:
situação de idoso. Promoção de arquivamento. Promotat de Justiça:: Niel$en. Silvo Mandes Limo.
2.1 .3 Inquérito Civil Público n' 025/201 5 (STMP üo 0000;99-085/201 5). Origem: 2' .PromotQria :de. Justiça de Corrente-PI. Assunto: Avaliar se os
fitos administrativos que permitem o funcionamento dà Casa noturna CLUBE B:EM TE VI,. situada no. .município de Corrente-PI. observam
rigorosamente a legislação em vigor, bem coma. se o :Pad:er Público está realizando a necessária Êíscal.ização acerca de seu funcionamento.
Promoção de arquivamento. Promotora de Jusáiçat Gilvânia Alces Viária
2.2. Processos distribuídos para o Conselheiro :Arítânío de Pádtia Ferreira Linhares.
2.2.1 Procedimento Preparatório de Inquérito Civ;il Público n' 007/20'16 (SIMP üo 000129-189/2016).. Origem: 2' PromotorÊa de Justiça de
Paulistana. Assunto: a fim de apurar a prestação de contam do exercício de 201 5 dos municípios. de Acaba, Betânia da Piauí, Jacobina do Piauí
Paulistana e Queimada Nova junto ao SIOPE - Sistema de: Informações sobre Orçamentos Públicas em Educação. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Emmanuelle Marfins Neiva Düntas Rodrigues Belo.
2.2,2 Peças de Informação n' 04/2014 (SIMP no 00Q1 17:226/2016). Ong:em: Protnotoría de Justiça de São Pedra do Piauí. Assunto: apurar
situação de idoso. Promoção de arquivamento. ProMob.r de Justiça: Nielsen. Sil:va tendes Lama
2.2.3 Procedimento Admínistrativfo n' 27/2015 (SIMP n' :ooo074-a34i20ls}. :origem: 49' PrQHQtoria de Justiça de Teresina. Assunto: organização
do Conselho Estadual da Pessoa Negra. Promoção de arquivamento. Promotora de J:ustiça= Myrian Lago.
2.3 Processos distribuídos para a Conselheira Marcha Celin9.de Oliveira Niines
2.3.1 Protocolo Ro 000827-D't9/2015. Origem: 35a Promotoría de Justa.ça de Teresina. Assunto: improbidade administrativa. Promoção de
arquivamento. Promotora de justiça: Lenda Mana de Oliveira Diniz
2.3.2 Procedimento Investigativo Criminal n' 03/2016 (SIMP n' 000t 16-226/2016). Origem: Promatoria de Justiça de São Pedra do Piauí
Assunto: apurar sobre suposta conduta de abuso de autoridade, por parte do Comandante do GPM de Agricolãndia. Promoção de arquivamento
Promotor de Justiça: Nielsen Silvo Mendes Lama
2.3.3 Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público n' 005/2016 (SIMP n' 000124-085/2016). Origem: 2: Promotoria de Justiça de
Corrente-PI. Assunto: Abaixo-assinado de moradores solicitando a apuração de ocorrência de eventuais danos e/ou prejuízos ambientais em
razão na reforma da Praça Joaquim Nogueira Paranaguá situada no Município de Corrente-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Gilvânía Alv©s Miada
2.3.4 Inquérito Civil Público n' 003/2015 (SIMP n' 000041-085/201 5). Origem: 2' Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: Apurar eventual
omissão por parte do Poder Executivo Municipal de Corrente na fiscalização das prescrições do Código de Postura Municipal em face de
proprietários de imóveis particulares e imóveis públicos que possam estar cheios de mato e entulho, além de focos de mosquitos da dengue.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gílvânia Alvos Viera
2.4 Processos distribuídos para o Conselheiro Fernando Meio Ferro Games.
2.4. '1 Notícia de Fato SIMP n' Oa0034-004/20't6. Origem: 32a Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Má prestação de sewtço bancário.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Mana das Graças do Monte Teixeira
2.4.2 Notícia de Fato SIMP Ro 000442-090/201 5. Origem: 3a Promotoria de Justiça de Picos-Pt. Assur«o: Averiguar denúncia de negligência e
agressão psícalógica e financeira à idosa pelo filho. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Cecília Rosário Ribeira
2.4.3 Procedimento Administrativo Ro O1 6/2014 (SIMP Ro 0001 1 5-226/2016}. OHgem: Promotoria de Justiça da Comarca de Sâo Pedra do Piauí
Assunto: Apurar sobre possíveis irregularidades Ra contratação de 70 (setenta} terceirizados pelo Município de São Pedra do Piaui. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Nielsen Silvo Mendes Lama

2.4,4 Inquérito Civil Público n' 207/06 (SIMP n' 000120-226/2016). Origem: I' Promotoria de Justiça de Angical. Improbidade administrativa.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Danilo Caídos Ramos Henríques
2.5 Processos distribuídos para a Conselheira Clotíldes Costa Carvalho
2.5.1 Procedimento Preparatório n' 031/2016 (SIMP n' D00179-030/2015). Origem= 29' Píomotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
irregularidades na falta de acompanhamento de família em situação vulnerável, pela Equipe Estratégia de Saúde da Família. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes
2.5.2 Procedimento Administrativo n' 1 1/2015 (SIMP n' 000020-034/201 5). Origem: 49' Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: organização
do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Piaui. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian Lago
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