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DEFENSORIA PÚBUCA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 20/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00783/2018/DPE/PI

C^XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N” 02/2018/DPE/Pl, ART.2S, D, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATO

PALESTRANTE PARA EVENTO ACADÊMICO NA

SEMANA DO DEFENSOR PÚBLICO DO PIAUÍ,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO PIAUÍ E O SR. CRISTIANO
CHAVES DE FARIAS, NOS TERMOS DA LEI N'’.
8.666/93.

PARA CONTRATAÇÃO DE

CONTA BANCÁRIA;
BRADESCO

AGÊNCIA. 1707-8

CONTA 2S8S-2

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n°
41.263.856/0001 -37 por meio do FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrito no CNPJ 24.226.295/000187,
com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, através de sua Defensora
Púbhca Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada,
mscnta no RG 1101413 SSP-PI, CPF n» 470.488.323-04, com endereço profissional na Rua
Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, denominada CONTRATANTE e o senhor
CRISTIANO CHAVES DE FARIAS, brasileiro, portador do RG n“ 464252687 SSP/BA, inscrito no
CPF n“ 463.952.375-00, residente e domiciliado à Rua Humberto de Campos. n“ 230 Bairro Graça,
era Salvador - BA, denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente
Contrato contratação do palestrante Cristiano Chaves De Farias para evento acadêmico na

do Piauí, considerando o re.s»lfàdo do processo administmfívn
mS^^S/fíPE/i^^ dé^corào com ãs iVís NP^6, d^dU iinifio^e^99.fi eVV,.«

postêVioTreg. mediante cláúáilas e cõndi^s‘§ulS^|uen# -  —

CLÁUSULA PRIMEIRA T DO.OB^XO

Oprèsenteconü-at9tempocobjkoaçóntiíataMdo.palátraáteGri|tiaiÍothaves
Fanas para evento acadêmico na Semana do Defensor Público do Pianí, a ser íeaüzado no dia
17 de Maio de 2018, às 18h, no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do
Pianl (ESDEPD na Casa de Núcleos, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, n“ 1342
Bairro de Fátima, Zona Leste de Teresina-PI, de acordo com o memorando emitido pela Escola
Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, que passa a integrar este instrumento, independente
da transcrição.

Def-'.

Defensoria Pública do Estado do Piaui. ComÍss3o Permanente de Licitação
3232-0350 ramal 238 / (86199476-5262
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO
Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição e juntada,

proposta de preço e seus anexos ao Processo Administrativo, e a respectiva Ordem de Serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A realização do objeto deste contrato serão fornecidos pelo CONTRATADO,

conforme indicado em Ordem de Serviço/Nota de Empenho expedida pela Defensoria Pública do
Estado do Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATADA receberá a importância de RS 4.480,00 (quatro mil e

quatrocentos e oitenta reais), que será paga no prazo de lei, de acordo com as quantidades
efetivamente entregues.

O pagamento a favor do contratado será efetuado até o 30° (trigésimo) dia, após a
palestra a ser proferida e atestada por servidor designado pela DPE-PI, mediante a apresentação da
respectiva Nota Fiscal;

O pagamento será feito por meio de depósito bancário em conta a ser indicada pelo
contratado cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento e, nos termos da Lei, será debitado do
valor devido a DPE-PI, referente a prestação de serviços ou fornecimento de produtos e demais
contratações, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais;

Já deverão estar incluídas no preço global todas as despesas, tributos e demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações.

Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços
compensação financeira

ou a

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Esta contratação não admite reajuste de preços.

- .Ve^c^o^l^^íjos c

fmânceiro do conóato. ''' ^ i>C- -.‘t sy..'.' .

CLAUSUÇA SEXT^ - DA FQNTE DE REGÜRSOS;
;  As.dèspesas deconrentès âeàe. cbifeato'^ serão aferididas

de Recurso (118) e natureza- 339036.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O CONTRATADO deverá realizar o objeto do presente CONTRATQu^orosamente

com recursos óriuhdòs da Fonte

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de UcítaçSo
™ Tapety IBS, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 238 / (86) 99476-5262
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defensoria pública

necessidade dc-sta DPE/PI-
A entrega deverá ser

&V -A CONTRATANTE emitirá Ordem de Serviço, na

marcas valores unitários e totais, endereços e condições de entrega em

do contrato nâo ultrapassando a 20% (vinte por cento).

S 3" Adós 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a DPE/PI aplicara muim o/.

iLo pt ccmS sob.; 0 valor do mesmo, conforme consta na alínea do subitem do instrumento
convocatório.

despesa
comai

cnnfnrme a soüciteçâo do pedido-

qual serão explicitados as quantidades,
consonância com a proposta

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

o presente contrato terá vigência da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2018.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
A nefensoria Pública do Estado do Piauí;se reserva

os serviços do objeto do contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contato, piwistos

“aràgrafo 1», do art, 65, da Lei n» 8.666/93, sem que dessa decisSo carba, à licitante, dimito a

qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

no direito de aumentar ou reduzir

no

a) -Compete à CONTRATANTE;

1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser sol.c.tados p

2 - rfetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a entre^; 3

sssercçr rigproso^çpnttgle d|.qtalj.dai|.sobre,,q,^^fc^c^.!|s^Ie

|;so|citaÍ)lt4>j%d|te|a^o|og^e (|affl

b^-Cõmpéte''âo^ONTn^TADO:    tví»ô««:í.u
1 zi esécutar fièlmente' o objeto 'déstó cb'nfiãtõ, aê modo que o serviço de entrega seja

,ponsabiliçandp-,se pQT todasas dp^esas qe^ssárias ao

^>rí?í,ectti
S Ji*

efetuado nps.tennos e^condiçõe^prqyistgs, res]

cumprimeíitó-dopactuado;
2 - prestar todas as informações

esclarecimentos que forem solicitados pelae os

CONTRATANTE;

3 - cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras e fiscais

decorrentes da execução do presente contrato e quaisquer outras relativas ao objeto.

Üj^ção e
4 - manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de hal

qualificação obtidas no processo licitatório;
Oefensorla Publica do Estado do Piauf. ComissSo

Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 238 / (86) 99476-5262
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defensoria pública

5 -Nâo transferir n?todl^™'em°p£te a'’exKução deste contrato, sem prévia anuência

máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação;6 — Assinar o contrato no prazo
da CONTRATANTE;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:

a. 1.0 não cumprimento de cláusulas contratuais;

a.2. Atrasos injustificados nos prazos de entrega dos serviços;

a.3. Paralisação na realização dos serviços sem a devida justificativa;

a.4. A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo

de recuperação judicial ou extra“judicial,
a.5. A dissolução da sociedade;

b) - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o

último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterion

c^ - A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos Alt a A v ii,

do art. n° 78. da Ui Federal N" 8.666/93, pagará  a CONTRATADA conforme dispõe

o§

2“, do art. 79, da referida Ui; . , ^

d) - Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor serâ

deduzido da importância a ser paga à firma CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA receberá

valor correspondente aos serviços efetívamente entregues, deduzidos o valor de multa

contratual prevista na cláusula seguinte.

somente o

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a

CONTRATADA à .

mula de mora de 2,0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20/. (vmte por

. f ADA,
a^icar as

mSí ri Sj,7».

1
'cáfRATSfi’É," gwMtí^a a“'prévia def^ poderá a

 Te^inties

penalia‘ãd^,,'Sèm._exclti^; das demais ̂ ç^-previst^-np
Advertência; ● ' ●●

b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela
valor remanescente do mesmo, no caso de

4rtrS7, d^']^isn®.8^6^/93; p.l.

inexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o

inexecução parcial; ^ ● j* * j
c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admi

contratar com a
lão PúbII! lica

Defensoria Pública do Estado do Plauf. Comiss3o Permanente de Ucitaçli

Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 238 / (86) 99476-5^62
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OJFENSORIAPÚBUCA a

os motivos
enquanto perdurarem

Cadastro de Fornecedores da DPE/Pl,
Rescisão contratual, nos termos

a
79 da Lei 8.666/93.

dos artigos 77,78 e
e)

CLÁUSULA DÉCIMA a proposta de pte^^<

/rcS.7p::TÍ^"-soAdo,i»s.radvon»«

e  seus Anexos,

8.666/93, suas

a

ês subsequente à assinatura deste
Estado (DOE), visando garantir.

a

contrato, pr

eficácia do ato.

rn:“rS.==S=S"~
alterações posteriores -

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ^ do Piauí, como competente para

de igual teor e forma, para

e demais legislação vigente.

dirimir as

por maia o preaente em 03 (teés) vias

surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.que

|f“
Téresin^Í,]OÍe?!>.PÍL‘í.«^®'*-

■ti':
r’ tfH Oi is5

,i‘V. ●●●-v-ít-l'

I-' fc: í .'i- '"A.
y~ L

lij^GEMSTkNtlI^^' ' L*

!)BLICA-GERAL
VTANTECOl

0,

CRISTIANO CI^V^S DE FARIAS
CONTRATADO

eXv'.dDefensoría Pública do Estado do Piaui. Comissão Permane e Licitação
Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone; (86) 

3232-0350 ramal 238/(86/ 99476-5262
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Teresina/PJ, 17de abril de 20J8

Francisca Hi^ldeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

Of.079

extrato PAR.V PUBLICAÇÃO
AtoAdministi-^^vo

CÇ^TRATO N-» 20/2ft i
n“007S3/2018/DP&T1

CNíS5iStSMM^”'^'''’'"'®'^‘“‘*'^'“Í^K)PIAUÍ. BMTPMAPDEREaniiODiPgECmMaüfWH

ÍEfBBOWíráluaMESBMDOPUUl
t»«*BBHM«HBEtlCtBÇÕESECO»mros

F™,o R«ü„o,: ™«ESEamiOÍEI>8ECOS»iOI2/!0!8
EXTSATODEPUBLEÍÇÂOÍWICHL
PROCESSO ADMWtSnUro'0 ÍI»M93/2018
SBTBtí DEREOmODEPREÇOS-SHP
PREtíOPRESEfiOíLSRPfPtlOl^OlS
REQME DEKECUÇÁO: indireapefciSRP
nPODELICIHÇAOrMENORPREÇO
ADRíDIÜDOPORnEH

EMPpPARAAPRESTAÇÍOOOSSERVlÇOSCO/fTlNlJADOSflOCARGODEAÜXIUA^
DE NfiílS^^R, CONFORME ESPÊCffKAÇÓES DO TERMO DE REFERÊNCIA
OATaDASESSÀOflAAfl£R'njRA:O3/l)4/20I8
HORÁRK>:Ü8H30M(íioririoè8fas[lia)
DARMADpiaçÁO: U/04/2018
DATA BAHOiBlOGAÇÀO: 11/34/2019
DAtt DA ASaiAniRA DA ATA; 16/34/2016
PRECOEKA: n/ANT DE SOlSAFRANfA

CONTRATO N° 27/^l^^8/DPFypt

cnK!Íí'mSS15?'“'''-''’'^‘''“°oes™°odopiaijí.
™pÍS*uSS“-'''“'“‘*
Objeto; Contratação de empresa para fomecimeito de á
atendimento da.s necessidades da DPE/PI

'2dcabrilde20I8. '

aguainineralpara

1383.NoivosTeresmil^PÍoupdnlèu86)99?^^^^^^

Of.íl78

PREGÃO ELETRÓNICOSRPN“OIO/2018/CLC7DPEfl»i

'reRMODEHOiMOLOCAÇÂO

rrEMõi

^—-
04j)74584/0l)01-09

ERDEREÇO:Rl(ÂA8UNOOHOCUERAN«Si)O.SAU207,CENTRO,TEfiESlNA-PIREPRESENTANTl:
jOSEIBRAHIMBARBOSADEMOÜRA;

  TELEfONE: 8613031-6825

QdI ValDrOnítário WarHesMlPosta deSoriço Valor Total

EMPRESAPA^pRE^CtónFWn5i^)fní9SIS^^^‘^''^0

^ «prcscnBdo

HOMâlldGSNDoíS^^^^lS??'? "" «= Sessão Fióíl,

-OSneses-
Ataiüar AdntímsttaliVD * Nível
Supfriof 25 fi$6J13,flO «155.450,00 R$932,700,00

CADAyTRODEBF.TOlA

ITEM 91
ORDEM LICITANTE CNPj

2‘ PAULO ROBERTO LOPESOASIIVAME O7,057i83/OD0I-36
dc
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DEFENSORiA PÚBUCA U >: ' ■wDO ESTADO DO PIAUÍ

PORTARIA GDPG N° 097/2018

A DEFENSORA PÚBLICA-GERÂL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo art. 13, incisos XI! e XX da Lei' Complementar Estadual n° 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 n*^ 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 especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei

n^ 8.666/93;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual rf 14.483, de 26 de maio de 2011, institui,

em seu anexo III, o Guia de fiscalização dos Contratos de Terceirização,

RESOLVE:

ALTERAR o Art. 2“ da PORTARIA GDPG N° 837/2017 e seu Anexo I, para fazer

constar:

Art. 2" Designar como fiscais dos contratos em execução no âmbito desta Defensorla

Pública Estadual, contbmie Anexo I, os Defensores Públicos IVANOVICK FEITOSA DIAS

PINHEIRO, Diretor Administrativo - Matrícula n° 207.852-0; PATRÍCIA FERREIRA MONTE

FEITOSA - Matrícula n“ 1931555 e JEIKO LEAL MELO HOHMANN BRITTO - Matrícula n"

282959-2; e os servidores GUSTAVO HENRIQUE MARQUES AVELINO - Matrícula n° 309.840-

X; CÍD WILLAME CARDOSO DA SILVA - Matrícula n“ 321701-9; DARIO BASTOS

FORTES DO REGO - Matrícula n" 309.846-0; SAMUEL CASTRO OLIVEIRA - Matricula n“

318506-X; CLOUDE DE SOUSA MENESES - Matricula n° 030.552-9; LUIZ FERNANDO

SEIXAS CURY DA COSTA - Matrícula n“ 318514-1 e ANA PAULA FREIRE DE ALMEIDA

MUNIZ - Matricula n° 182406-6, designando o primeiro para assumir a funçãõ de gestor dos

contratos desta Defensoria Pública, incurabindo-os de observar os prazos contratuais previstos no art.

57 da Lei 8.666/93, bem como de substituir os fiscais acima no caso de férias ou licença, para fins de

ateste das notas fiscais. . .

CIENTlFlQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 20 dé fevereiro de

2018.

Francisca HiíãefífLml Evangelista Nunes
Defensora Pública-Geral do Estado do Piaui

Rua Nogueira Tapeíy, 138, Bairro dos Noivos/ 64.046-020 - Teresina - Piauí
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br / www.defensoria.pi.gov.br / (86)3232-0350
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PORFARlA CDP<; N" 179/ 2018
A DHI-KNSORA PÜBIJCA*tiKKAL IX) IISTADÜ DO PIAUÍ, «m
cxetdcio, tto «so Uc siius atribuições legais, conferidas pelo art 13,
inciso XM dal xi Complcmenlar tsiaduai n”059. <te 30 de novcinbwde
2005,
CONSIDKR/\NíX> que íi Defensora Pública titular da 3' Dcfcn«»na
PúblicaRcgiotralde PiripitVPI - Dn».AnaCarolmadcfrciia» Tapety -
encontfB-sc licenciada por motivo de saude;
CONSIDERANDO o gozo de férias regu
compensatórta.s do Dcfena?r Público titular da
Regional de Piripiri/Pl t su^iítuto nuluraf da 3" Defensono Pubhca
Regional de Piripiri/Pl - Df. Robert Rios Magalhães iúnior - cnlre «s
dias 02 B13 de abril ile 2018. vide ProcessosAdministrativos {K)192/
20l8e0048&^0l8; RESOLVE;
DESIGNAR, extraordinariamenle. o Defensor Publico Dr. ARILSON
PFREIRA MALAQUI AS. tiliiiarda 1* OefcnsoriaPública Itinerante,
para atuar cm regime de subsiituívâo junto à 3* Defensoria Públira
Regional (te Píripiri/Pl. pelo período de 02 a 13 de abri! de 20! 8.

GABINETE DA I >EEENSORlA PÚBLICA GERAL, cm Tercsina-PL 13
demart^de'2018.

PORIARIA GDPGN-lWJ/aOlb
A DEFENSORAPUBLICA-GERAI. DO ESTADO DO PIAUi, no uso
de suas atribuições legais, (.-onferidm pelo art. 13.. incisos XII c XX da
Ui Complementar Estadual n'’ 059. de 30 de novembro «fe 2005.
CONSIDERANDO que os contratos devem ser e.xeculados fielmcnte
pelas panes, de acordo com suas cláusulas c as rtormas da Lei tf
8.666,dc2ldclunhodel993;
CONSIDERANDO tpx; u exixuçSo do contraio deverá ser acompanhada
e ííscâiirada por um repre.sentante da Administração Pública
cspecialmcnte designado. «>r força do artigo 67 da Lei n“ 8.666/93;
CONSIDERANDO que o Decreto Esta<iual n'’! 4.483. de 26 de maio (fc
2011, institui, cm seu anexo IIJ. o Guia de Fiscalija^ Contratos
dcTerceiriiaçâo. RESOLVE;
-ALIERARoArt. 2" da PORTARIA GD1H3 N" 097/2017 c seu Anexo l
para farer constar;

Alt. 2“ Desígtuir como íiscais dos contratos em execução no âmbito
desta Defensoria Pública Estadual, conforme Anexo 1, os Defensores
Públicos IVANOVICK FEITOSA DIAS PÍNIlElRa üir^í
Administrativo - Mnirícula q“ 207,852-0: PATRÍCIA FERREIRA
MONTE FEITOSA - Matrícula n» 1931555 e JEIKO L&I MELO
HÜHMANN BRirrO - Matrícula n'' 282959-2 e orse^idorS

X. C.iDWILLAME CARDOSO DA SILVA - Matrícula n” 321701 ú-
ÜARiO BASTOS FORTES DO REGO - IvISriLuTa n* ÍW sJS
S AMUIT. C.ASlÈO OU VEIRA - Mitfricula rt* 31S5Ô6-X' C|}tudf [Mt
SOUSA MENl:SES-MiáfÍQibrP030.552-9.LUi2^S<NDOSUxS
CURY DA«)STA- Matriculan“ 318514-L ANA MU! AFW-

*®'*06-6c,/\NAMÂRaADACUS!A
SANTOS - Matnculan® 289928-X dcsignotdo o primeiro nani assumir
a fuoçao de gestor dos contratos desta Defensoria Pública,
incumlnn^.os dc observar w pnuo.s contratuais previstos im art. 57
^ Uí 8-666/93. bem como de substituir os fiscais acima no caso <fc
ftnas t«i licença, para fins dc aiesíc du.s notas fis^.

GAfllNE lE DA DEFENSORLA PÚBLIC-A GERAL, cm Tcrcsina-PI 13
<fr março de 2018.

PORTARIA ODP<;N*!83/20I8
A DEFENSORA PÚBUCA-GERAL DO ESTADO

ulamcntares c folgas
r DcFcnsofía Pública

PORIAHIA GDPGN" 169/2018
A DFrLNSORA PUm .lCA-í iHRAL.nolisode mkb atribuições legais,
conferidas pelo art, LL incivu XVIL daLeí t\)mplciiicnlar Estadual n**
059. dc .10 de flovembrode 2005.

RHSOl.VI-:;

I XONF.RAR a Dctl-n.■^^rü^'úblicaDra.SAIL^MARIAARAÚK)MEIO
jwra o < 'argo cm c»mi!>.sái) dc C.iordenador du Núcleo Esffi:ciaiÍ;:3do
dc Defesa c Proteç3o lío Kloso e Defesa da Pessoa asm Deficiência, da
DelVtisofia Pública du Lslado do Piauí.

GABINETE DA DEi-iyMSüRA PÚBUCA GERAL, cm Tcfesina-P}. 08
tleman^£fe20!8.

Pt)RIAR!A GOPÇN" 17(1/2018
A ÜLI LNSOXA PÚBLIC.A-GERAL. miusode suas atribuições legais,
contendas nelo an. 13. tnciso Xli da l.«i Compiemeutar Estadual
059. dc 30 à; novembro dc 2005.j
CONSIOE^NTO que a Defensora Pública titular da ? Oefensorin
Pubhca de Pmpm/PL Dra. Prisarita Gimenes do Nascimento (iodoi.
enwniira-seemgowidc liixnçBmaiemídatk;. vide PORIARLA N“004/
2018-CGP;
CONSIDERANDO que a Defensora Públicíi substituía natural Dra.
Anu Carojina pe Freitas Tapety. tilglar da 3* Defensorta Pública
Regional de r inpin-PI. cnconlra-se licenciada por motivo dc saútk;
RESaVE

DRSKiNAR, estmordinaiíamcme, aDefenstra Pública Dra.MARCEU Y
SAN I OS DE SOUS.A. titular da IXfensoria Pública Regional dcCri.slino
( a.siro'PL fjara atuarem regime de substituição junto â 2" üefensoria
Public.-! lítf PiripirirPI. pelo período de 15 dc março dc 2018 a 18 dc
junho dc 2018

GABINETE DA DEFENSORIAPOBUCAGER/SL, cm Teresína-PL 08
de marçode^iS.

POKI ARIÀ G«FG N*17.S/2018
A DEFENSORA PÚBl. lCA-GF.RAl, no uso dc su« atribuições legais,
conferidas pdo ait 13. inciso XX da Lei Complementar Estadual n"
059. de .10 de novembro dc 2005.
CONSIDERANDO o pedido do Processo Administrativo N* 00621/
2018 RESOLVE:
Rh VOGAR<»efchcw da PORTARIAODÍ*u 75&'2ü17.
CONCEDER à Defensora Pública. Dra. ROSA MENDES VIANA
FORMIGA. Dir^oraCtvcl c timlar 02,9* Dcfaisorio Ptâlicati; família,
férias rcgulmenUa-os. referente airperiodoaquisitivodoano de 2017,
a sfrem ervadaseTn 02 íduasletai^;
V Luffla;'l6/07.‘2018a 3CW7.'2ül8;
T^Eupa; l2/U.'2ÔI8a26< H.20l8;

uABlNErED.ADEFFNSORIAPl'jnuCAGERAL,cmTeresina-PI,l2
de março dc 20 3 8.

n

PORTARIA CWGN* n8/2018
A DEFENSORA PUBLICA-GEHAL DO rESTADU DO PIAUÍ v
cxcfciao no te»dc sua-s atritmiçôes legais, conferidas pelo ari. 1.3.
mero XH dalet Complemimi^ Estadual n“059. dc 3Üdc nov«nlno dc
SX>5,
To:.'- ■

em

SíDI.KANÜO V gozo de férias reguiamernares e folgas
“tnpvnsat/rri^ do Defensor Público titular da P Defensoria Púhhca

Mugallutes lúníor - entre os
^ ̂  P»««^sosAíirn mibt ranvos rv^s OO192/

RF.NüM;:

l  " OricnsMi Público Df LEANDRO
n.KKA.é DAMASU NO RUM-IRo. liluiar da DetcnMHiu Púbüeu
Regional rk Pedro II.TL jwa atuar em rcgimc de subsliturçâo junto ã
.  , Pmpi«/PÍ. ;vtu (>ertododc»2 a 13 UedW}] üe ^15.

GA»JNETEI>AI^LNSf)IÜAPÚWT(:AGHKAUe«tl«ç*inB.PI 13
demafvr.de26l8 -v»i> .«çs«na-M, |?
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