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PORTARIA GDPG N° 171/2021 

 
 

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 GEORGE VITOR DE CARVALHO SANTANA, 
matrícula nº 353998-9 e CPF nº 045.995.163-76, e o servidor CID WILLAME CARDOSO DA SILVA, 
matrícula nº 321701-9 e CPF nº 444.420.173-87, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, 
respectivamente, a execução do Contrato nº 031/2020/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa IMPACTA CONSULTORIA E SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ n°: 17.561.379/0001-01, que tem por objeto a aquisição de uma 
ferramenta que permita a realização de audiências de Conciliação, reuniões dos defensores, diretoria 
administrativa, via Internet, com vídeo, áudio e texto, bem como promova a participação de convidados 
remotos em eventos presenciais e a distância com transmissão através das redes sociais e/ou canais 
internos para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

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. Revogar a Portaria GDPG Nº 340/2020. 
Art. 4º 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, 20 de abril de 2021. 
 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público-Geral do Estado Piauí 
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