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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO Nº 023/2020/DPE/PI
Processo Administrativo nº 02569/2019/DPE/PI
Dispensa de Licitação n° 004/2020, Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADO: ALBINO ANTÔNIO DE MOURA
CPF: 307.089.583-20
Objeto: Locação de imóvel não residencial destinado ao
funcionamento da Defensoria Pública Regional de Picos- PI, pelo
período de 60 (sessenta) meses.
Valor mensal do contrato: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
Fonte Recursos: Fonte (100), Elemento de Despesa (339036) e
Atividade (2855).
Fundamento Legal: Leis Federais 8.666/1993, 8.245/91 e 10.406/02
Data de Assinatura: 17 (dezessete) de julho de 2020.
Vigência: 01/08/2020 a 31/07/2025.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
ALBINO ANTÔNIO DE MOURA.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety, 138, B. Noivos Teresina - PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 - CLC/DPE/PI

OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de (doze) meses, para
eventual contratação de empresa que irá realizar o fornecimento de
água mineral para as Defensorias Públicas localizadas no interior do
Estado do Piauí.

TIPO: Menor Preço

VALOR TOTAL: O valor total máximo para a presente contratação é
de R$ 34.140,00 (trinta e quatro mil cento e quarenta reais).

ENDEREÇO: www.licitacoes-e.com.br

EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 20 de julho de 2020.
Início do Acolhimento das Propostas: 20 de julho de 2020, às 13:00
(horário de Brasília);
Abertura das Propostas: 04 de agosto de 2020, às 09:00 (horário de
Brasília);
Data e Horário da Disputa: 04 de agosto de 2020, às 11:00 (horário de
Brasília);

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei
nº. 8.666/93.
CONTATO: (86) 3233-7407 e (86) 99476-5262, bem como pelos e-mails:
cpldpe@hotmail.com e cpldpe@defensoria.pi.def.br.

Fernanda Márcia de Lima Silva
Pregoeira - DPE/PI

Portaria GDPG nº 248/2020

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral

Of. 079

LICITAÇÕES E CONTRATOS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC

Of. 113
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI
HOSPITAL REGIONAL CHAGAS RODRIGUES

Of. 192



 

Rua Jaicós n° 1435 – Bairro: Ilhotas CEP: 64.014-060 – Teresina – PI 
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br | www.defensoria.pi.def.br | (86) 3233-3177 

PORTARIA GDPG N° 290/2020 

 

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 devem ser executados fielmente pelas 

partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração Pública, por força do artigo 67 da Lei nº 

8.666/93; 

RESOLVE: 

 

Art. 2º DESIGNAR o servidor GABRIEL MAIA RODRIGUES, matrícula nº 

343270-0, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato nº 

023/2020/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

e o proprietário ALBINO ANTÔNIO DE MOURA, CPF Nº 307.089.583-20, que tem por 

objeto a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Defensoria Pública Regional de 

Picos – PI. 

Art. 3º Designar o servidor DARIO BASTOS FORTES DO REGO, matrícula 

nº 309.846-0, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, os serviços acima descritos nos 

impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 4º Designar o Defensor Público, Dr. 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. 5º 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, 17 de julho 

de 2020. 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

Assinado digitalmente por 
ERISVALDO MARQUES DOS 
REIS:67803547320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
OU=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, OU=ARATIPI, 
OU=RFB e-CPF A3, 
CN=ERISVALDO MARQUES DOS 
REIS:67803547320
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Data: 2020-07-17 09:40:57
Foxit Reader Versão: 9.0.1
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suas atribuições legais, insertas no art. 105, inciso IX, da Lei
Complementar Federal nº 80/94,

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de
Saúde (OMS) de estado de pandemia em relação ao Novo Coronavírus
(COVID 19), declarado no dia 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas
preventivas no âmbito da Defensoria Pública do Piauí, seguindo
orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar aglomerações e
eventual transmissão durante o atendimento ao público, tendo em
vista que a Defensoria Pública do Estado do Piauí atende diariamente
centenas de pessoas;

CONSIDERANDO a definição de grupo de risco para o COVID-
19, com aumento da taxa de mortalidade em idosos e pessoas com
doenças crônicas;

CONSIDERANDO a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça que estabelece, no âmbito do Poder
Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) e garantir o acesso à
justiça neste período emergencial;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à
propagação do novo Coronavírus, de modo a reduzir os riscos
epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de
agentes públicos e usuários da Defensoria Pública, evitando-se
contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema
público de saúde, ensejando adoção de medidas extremas de restrição
de contágio;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a manutenção
na prestação dos serviços públicos a fim de promover a mais ampla
defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus
direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, de forma integral
e gratuita, e de reduzir as possibilidades de transmissão do Coronavírus
causador do COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade da retomada gradativa
dos serviços defensoriais para o pleno atendimento dos cidadãos,
o que se mostra viável tecnicamente apenas para atendimentos
não presenciais, conforme o regime de isolamento social imposto
pela OMS;

CONSIDERANDO o disposto na Medida Provisória nº 928, de
23 de março de 2020, que suspendeu os prazos processuais em
desfavor dos acusados e entes privados processados em processos
administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade, no âmbito
da Administração Federal;

CONSIDERANDO o Decreto nº 19.085, de 07 de julho de 2020,
editado pelo Governador do Estado, que aprova o calendário de
retomada gradual das atividades econômicas e sociais em que ficou
estabelecido, nos termos do Anexo Único, Grupo II, item 1.2, que a
administração pública poderá retornar às atividades presenciais a
partir de 10 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria nº 2124/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE,
de 14 de julho de 2020, que prorrogou até o dia 9 de agosto de 2020 o
prazo de vigência da Portaria Nº 1963/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 26
de junho de 2020, da Portaria Nº 1764/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 09
de junho de 2020, da Portaria nº1547/2020, de 25 de maio de 2020, da
Portaria nº 1402/2020, de 08 de maio de 2020, da Portaria Nº 1399/2020
- PJPI/TJPI/SECPRE, de 07 de maio de 2020, da Portaria nº 1292/2020-
PJPI/TJPI/SECPRE, de 22 de abril de 2020, e da Portaria Nº 1020/2020
- PJPI/TJPI/SECPRE, de 20 de março de 2020.  RESOLVEM:

Art. 1º Fica prorrogado para o dia 9 de agosto de 2020 o prazo
de vigência da Portaria Conjunta GDPG/CG Nº 008/2020, de 1º de
julho de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-PI, 16 de
julho de 2020.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

Ana Patrícia Paes Landim Salha
Corregedora Geral da Defensoria Pública

Of. 208

RESOLVE:

DESIGNAR a Defensora Pública Dra. Luciana Moreira Ramos
de Araújo, para substituir o Defensor Público Dr. ALESSANDRO
ANDRADE SPÍNDOLA, junto à 1ª Defensoria Pública do Consumidor,
nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2020, em razão de folga compensatória
deste último, conforme Portaria CGDPE Nº 089/2020.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 16
de Julho de 2020.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA GDPG N° 290/2020
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 devem ser executados fielmente
pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública, por força do artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 2º DESIGNAR o servidor GABRIEL MAIA RODRIGUES,
matrícula nº 343270-0, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a
execução do Contrato nº 023/2020/DPE/PI, celebrado entre a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e o proprietário
ALBINO ANTÔNIO DE MOURA, CPF Nº 307.089.583-20, que tem
por objeto a locação de imóvel destinado ao funcionamento da
Defensoria Pública Regional de Picos - PI.

Art. 3º Designar o servidor DARIO BASTOS FORTES DO
REGO, matrícula nº 309.846-0, para acompanhar e fiscalizar, como
suplente, os serviços acima descritos nos impedimentos legais e
eventuais do titular.

Art. 4º Designar o Defensor Público, Dr. 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. 5º 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, 17
de julho de 2020.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 009/2020

Prorroga o prazo da PORTARIA CONJUNTA
GDPG/CG nº 008/2020, que dispõe sobre a
suspensão do atendimento presencial em todas
as unidades da Defensoria Pública do Estado
do Piauí e estabelece regime especial de trabalho
remoto, como medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID19), bem como dispõe sobre a ampliação
do atendimento da Defensoria Pública e
suspende os prazos em processos
administrativos em tramitação no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Piauí, durante
a pandemia do Coronavírus (COVID-19).

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso das suas atribuições legais, que lhe confere o  art. 13, inciso XII
da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005 e
art. 8º, inciso XIII, art. 97-A, incisos II, III e VI, todos da Lei
Complementar Federal de nº 80/1994, e a CORREGEDORA-GERAL
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de




