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PORTARIA GDPG N° 651/2021 

 

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 DARIO BASTOS FORTES DO REGO, matrícula nº 309.846-

0 e o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES, matrícula nº 030552-9 e CPF nº 273.489.543-91, 

para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a execução do execução do 

Contrato n° 042/2021/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ e a EMPRESA BONANZA COMERCIO SERVICOS INSTALACAO E MANUTENCAO 

ELETRICA EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09344418/0001-90, que tem por 

objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, COM OU SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, de aparelhos de ar-condicionado tipo split, 

bebedouro, frigobar e geladeira, bem como para a instalação, desinstalação e substituição de 

aparelhos de ar- condicionado (tipo split) de propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

instalados na sede da DPE/PI nas cidades do interior do Estado do Piauí, conforme especificações e 

quantidades contidas 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 Revogar a Portaria GDPG Nº 638/2021. 

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, 23 de dezembro de 

2021. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado Piauí 
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