
pefensoria pública
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 058/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 01135/2018/DPE/PI

DISPENSA DE I.ICITACÀO 11/2018, ART.24,11, DAJjE^
8.666/1993

empresa paraCONTRATAÇÃO .

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,

que entre si celebram a defensoria
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA

CONSTRUTORA CONCREART (K.A. SILVA

EIRELI - ME) NOS TERMOS DA LEI N” 8.666/93,

ART. 24, II.

DE

rONTA BANCÁRlAi

RANCO BRASIL

AC.LNCIA N^ 3507-6

r/rORRENTF. N": 61.020^

CNPJ sob o
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

41.263.856/0001-37. com sede pj^^CISCA HILDETH LEAL
através de sua Defensora Publica-Gera ● „ „ j ,q|4Q3 gSP-PI. CPF n“
irvANrFI ÍSTA NUNES brasileira, casada, inscrita no RG n 1 , xt ●

470.488.323-04, com endereço P™f Zo l

nesta glLVA EIRELI - ME), pessoa^uridicaempresa
CNPJ sob 0 n» 18.017.986/0001-78, estabelecida na Avenida

Homero Castelo Branco, n” 1057, Bairro Jockey, em CONlSTAm mprLtntdã

de direito privado, inscrita no

a. cnal» a. iaaa>ia.a. a- 2090563 SSP-PI. a.,..««
●  A rONTRATADA resolvem de comum acordo firmar o presente Contra

a™.-a..p™CON™T*D*^^^^^^^ a. ....H., a, ..a.,P«90. <,5 a.
para contrataçao

pedra de fogo 14 peças treliçadas de 6 metros cada) para
do Estado do Piauí, considerando_o

Leis n° 8.666,as

tijolo, 8 de pedra de mão -
atender as necessidades desta Defensoria Pública
l„n.Hn Hn nrocesso administMyonimnimMJPM^Li^^

A
í. Comissão Permanente de CWilâçao V

; (86) 3232-0350 ramal 238 / (86) 99476-5262
-  i.def.br / cpldpe@hotmail.com

Defensoria Pública do Estado do Piaui.

Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone
● 64 046-020, Teresina-PI, E-mail rpldpe(S)defensoria,mCEP 1



defensoria pública
DO ESTADO DO PIAUÍ

.  H. .,n.n de 1993 e suas dtera£ÕesjKMr^ mediante cláusulas e condições que
se

seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRAJOM^^ aquislçáo de ma.eeia, de eonsteuçáo (15

pedra de fogo 14 peças treliçadas de 6 metros
Pública do Estado do Piauí,

O presente

milheiros de tijolo, 8 de pedra de mão -
necessidades desta Defensoria

neste contrato e processo administrativo.
cada) para atender as

conforme especificações constantes

VALOR TOTALVALOR

LNITÂ
UNIDA QUANTIDESPECIFICAÇITEM

ADEDEÃO
RIO

R$ 860,00 (oitocentos e

sessenta reais)

R$08 metros

cúbicos

m^dePedra

fundação

material

base de obra.

p

01
107,50

ara

R$ 378,00 (trezentos e

setenta e oito reais)

“r$ 6.000,00 (seis miF

reais)

trinta e oito reais)

R$ 27,0014 unidades

de 6 metros

15 milheiros

unidadeTreliça "

armação de ferro

Tijolo - 6 furos

9X14X19

VALOR TOTAL DO~

CONTRATO

02

03
R$milheiro

400,00

RS 7.238,00 (sete mil e duzentos e

DA DOCUMENTAÇÃO

deste Contrato, independentemente

Processo Administrativo e a respectiva Ordem

de transcrição e

e seus anexos ao

CLÁUSULA SEGUNDA -

Fazem parte integrante

juntada, a proposta de preço
de Fornecimento.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

í fornecido pela CONTRATADA, sob o regime de

de Fomecimento/Nota de Empenho expedida

nenhuma despesa adicional além do valor

CLÁUSULA TERCEIRA -

O objeto deste contrato sera

indireta conforme indicado em Ordemexecução

pela Defensoria Pública do Estado do Piam, sem

djudicado constante da Proposta.a

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

1 A CONTRATADA receberá pelo objeto fornecido a impo ancia ● ,1. A uuiN acordo com a efetiva
mil e duzentos e trinta e oito reais), que será paga no prazo

n\ entrega.

Pl, c-mail rplrinp@defensoria.pi.def.br / cpldpe@hotmail.com
Rua Nogueira Tapety

CEP: 64.046-020, Teresina- 2



pefensoria pública
DO ESTADO DO PIAUÍ

í efetuado à contratada, por meio de depósito bancário em conta a
recebimento definitivo do

2. O pagamento sera

indicada pelo contratado, até o 30° (trigésimo) dia após ^
da execução do objeto pelo fiscal do contrato e apresentaçao de

termos da Lei,

ser

produto, conforme atesto

Nota Fiscal, sendo que a ordem bancária dará quitação ao pagamento, nos

debitado do valor devido os valores relativos aos tributos e contnbuiçoes sociais. ̂

3. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentaçao de Nota

Fiscal/Fatura, que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

4  Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada das

mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa

consulta ser impresso e juntando aos autos do processo próprio, ^ com
5. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociaçao

colocação em cobrança bancária.terceiros ou sua

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá apresentar prova
Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social  e FO l S.

de regularidade com as Fazendas

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Esta contratação não admite reajuste de preços.

alínea d, II, do
PARÁGRAFO ÜNICO - Verificado algum dos casos previstos na

8.666/93, será possível a recomposição de preços  a fim de manter oart. 65 da Lei Federal n‘

equilíbrio econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
decorrentes deste contrato serão atendidas comAs despesas

recursos oriundos da

de Recurso 100 e elemento de despesa 339030.Fonte

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÁO E FISCALIZAÇÃO:

Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitada po

preço global do tipo menor preço;

e materiais deverão ser prestados/entregues, no prazo máximo de
Núcleos da Defensoria Pública do Estado do

aos cuidados da

a) Os serviços

10 (dez) dias contados da solicitação, nos
endereço indicado previamente pela Instituição,Piauí, conforme

Coordenação de Iniraestrutura e Materiais,

b) A CONTRATADA arcará

por falhas e danos aos equipamentos resultantes do transporte.

todos os custoscom de serviço, se responsabilizando

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão

Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramai 238/(86) 99476-5262
CEP?64.046-020, Teresina-PI, rpidpP@defensoria.pi.deL^/cpldpe@hotmail.com 3



defensoria pública
DO ESTADO DO PIAUÍ

c) O preço proposto inclui todos os ônus e

trabalhistas e socia.s com a mão de obra e equipamentos necessários a perfeita execução

contrato.

custos de materiais, encargos

entrega, excluídas as razões de força maior, com

CONTRATO, será aplicada multa de 2% (dois por

ão ultrapassando a 20% (vinte por cento).

EXECUÇÃO do objeto, além de rescindir o
valor do mesmo, conforme

d) Configurando-se atraso
fixados em pedido ou

na

relação aos prazos

cento), ao dia, sobre o valor do contrato não

e) Após a requisição e não houver a

DPE/Pl aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o

alínea do subitem do instrumento convocatóno. ̂
fi À fiscalização compete, entre outras atribuições.

S eÍ—« » 0'
que impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA,

contratada e seus prepostos, ou

contrato, a

consta na

h) Solicitar à
obter da Administração,

bom andamento do fornecimento dos
tempestivamente, todas as providências necessárias ao

bens;
recebimento parcial ou definitivo dos bens, objeto deste

i) Acompanhar e atestar

j) A ação

contratuais.

Íil^íni A OITAVA-DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

CLAUSULA OITA^^ ^ ̂ ^018 a contar da sua data

de assinatura.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
A Defensoria Pública do Estado do Piauí se reserva no

«;~r:
direito de aumentar ou

cento) do valor do

que dessa decisão
parágrafo 1contrato, previstos

caiba, à licitante, direito a qualquer indenização.

no

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
-Comneteà CONTRATANTE.

1 ^ prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

estabelecidas tste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal o contrato,

3 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre  o objeto do presente contrato.

a)

Defensoria Pública do Estado do Piauu 99476-5262
Rua om

4



defensoria pública
DO ESTADO DO PIAUÍ

4 - fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no tutigo 67 da Lei n°

8.666/93, através do fiscal do contrato, conforme determinado pela Portaria

180/2018 da Defensoria Pública do Estado do Piauí,

5 - promover o acompanhamento

Quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as ^ j u- ^

6 - solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas a entrega do objeto e as
tal atividade implique em qualquer responsabilidade da

fiscalização dos serviços, sob o aspecto
falhas detectadas;

e a

especificações técnicas, sem que

Fiscalização acompanhamento da entrega do objeto,

acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto
forem causados à contratante ou a terceiros;

todas as facilidades para que a

7 - atuar

aos danos que
contratada possa executar o objeto

8 - proporcionar

dentro das normas do contrato;

9 - comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o

cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer tmormalidade ;
recebimento, caso não esteja de acordo com as especiticaçoes e

podendo sustar ou recusar o
rrmdicões estabelecidas neste Termo de Referência, ^  u '0

10 - no curso da execução do objeto do contrato,  e quando de sua finalizaçao, cabera

contratante, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumpnmento das

especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contrata a. j^fi^iêneias
A FISCALIZAÇÃO comunicará a contratada, por escrito, as

imediata correção, sem prejuízo das sanções
11

porventura verificadas na entrega do objeto, para

cabíveis.

— Compete à CONTRATADA;

1  Responder pelas despesas relativas a encargos

contribuições previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que _
do, 0 0P„pH— d., «bn«o„

decorrentes da execução do objeto da contratação;

2. Responsabilizar-se pela realização do serviço deste Termo de R^“ia

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou

c7pa sul de seus empregados, prepostos. ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a,
direta ou indiretamente, causar ou provocar a contratante,

b)
trabalhistas, seguro de acidentes,

forem devidas e

3. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros.

4. Abster-se. qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
prévia autorização da contratante.sem

informação acerca das atividades objeto do contrato,

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão 5,-2
NoBueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 238 / (86) 99476-5262
CEP 64.046-oVreresina-PI, E-mail rpIripe^defensorla.pi.deLbr / cpldpe@hotmail.com

Rua
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defensoria pública
DO ESTADO DO PIAUÍ

sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
também às demais informações internas da contratante, a que a

5. Manter

execução do contrato e

contratada tiver conhecimento,

eventuais casos fortuitos
6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os

e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto;

7 Entregar dentro de 5 (cinco) dias úteis, os equipamentos rejeitados
®  , devido ao uso de peças que não sejam qualificadas como

este Termo de referência.exercida pelo fiscal do contrato

originais e/ou estejam foram das especificações exigidas por

8 Executar fielmente o contrato e este Termo de Referência, em conformWade com

clàusu,afac::ias e normas estabelecidas na Eei n» S.666^3 e - ^
bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

as

não interferir no

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) Constituem motivos para rescisão do contrato:

a.l. O não cumprimento de cláusulas contratuais,

a.2. Atrasos injustificados nos prazos de execução, ̂

a.3. Paralisação na execução sem a devida justificativa;
falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou ema.4. A decretação de

de recuperação judicial ou extrajudicial,
a S A dissolução da sociedade, t-.- i j + t.-.

unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato
determinado no item anterior,

da rescisão unilateral com base nos incisos XII a
CONTRATADA conforme dispõe o

b) A rescisão

78

processo

último dia do mês, após o decurso do prazo
caso

c) A CONTRATANTE, no

, da Lei Federal N° 8.666/93, pagaráXVII, do art. n

8 2°, do art. 79, da referida Lei; ^

d) Havendo multa contratual ainda nao liquidada, o
afirma CONTRATADA.

.  No caso de rescisão do presente contrato, a

valor correspondente ao objeto efetivamente entregue.

montante do valor será

deduzido da importância a ser paga a
PARÁGRAFO ÚNICO -

CONTRATADA receberá somente o

valor de multa contratual prevista na cláusula seguinte.deduzido o

r-i ÁiTCTTi A nrriMA SEGUNDA-DAS PENALIDADES
CLAUSULA ^ neste

Termo de Referência, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a empresa

fornecedora penalidades previstas na legislação pertinente.

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Corr^issão

Rua
CEP: 64 6
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

b) Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo

com as especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem

cumpridas as condições de garantia contra falhas  e ou defeitos,
b.l. Advertência;

b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela

5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso deinexecução total, ou

inexecução parcial; . a

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de

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

contratar com a

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida

sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e apos

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o

respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da DPE/PI,

e) Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/9j.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

a) O material será recebido provisoriamente, para

conformidade do serviço com a especificação.

efeito de posterior verificação da

o recebimento definitivo de cada solicitação será feito após a venficação da qualidade e
de 5 (cinco) dias do

b)

quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo

recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço

Anexos apresentada pela CONTRATADA e em pesquisa de mercado realizada no Processo

Administrativo n° 01060/2018, bem como na Lei N° 8.666/93 e em suas alterações postenores

e demais alterações.

e seus

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE até o 5°(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste
Diário Oficial do Estado (DOE), visando garantir a

contrato, providenciará sua publicação, no

eficácia do ato.

^  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação
dos Noivos, Fone; (86) 3232-0350 ramal 238/(86) 99476-5262Rua Nogueira Tapety 185, Bairro

CEP: 64.046-020, Teresina-Pl, E-mail cDldpe@defensoria.oi.def.br  / cpldpe@hotmail.com
7



DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAU!

Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da Defensoria

Pública do Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei n°

8.666/93. suas alterações posteriores e demais legislação vigente.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí, como competente para

dirimir as questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Teresina-Pl, 05 de junho de 2018.

DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSOIM PÚBLICA GERAL

/,CONTRATANTE

ARAÚJO SILVA

CONSTRUTORA CONCREART (K.A. SILVA EIRELI - ME)
CONTRATADA

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação

Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 238 / (86) 99476-5262
CEP: 64.046-020, Teresina-Pl, E-mail cpldpe(5>defen5oria.Di.def.br / cpldpe@hotmail.com
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Diário Oficial

Teresina(PI), Terça-feira, 19 dejunho de 2018 ● N" 113 29
LOTE 02 ● Papel Higiênico, Papel Toalha e Outros« «

EMPRESA; MERCADINHO SANTANA LTDA- ME, CNP| N® 18.717,757/0001-66
ENDEREÇO: AV, DOUTOR LUIZ PIRES CHAVESN« 22, Q, 27, BAIRRO SACI, TERESINA- PI, CEP:

omKVMiAWímtCA
«s-TKtAr^n-nonM »

64.020-280
AVISO DKUCITAÇÂO

Pregão Eletrônico vSRP N° 012/2018
REPRESENTATE: UBIRAIARA NUNES DE MIRANDA

TELEFONE: (86 3305-6908

Valor

unitário

Valor
OB.JETO: O registro de preços, pelo praiio de 12 (doze) meses, para
eventual contratação de empresa para o fornecimento de café (embalado
a vácuo), considerando as necessidades da Defensoria Pública do Estado
do Piauí.

TI PO: Menor Preço

\AIX)RTO TAL: O valor total máximo para a presente contrataçãoé de
RS 23.940,00 (vinte e trcs mil novecentos e quarenta reais).

ENDEREÇO: wvvw.licitacoes-c.com.br

item Descrição Marca Especificações Qnt total

01 Nobre Caixa com 12

unidades
30

Álcool gel de SOOmi 92,00 2.760J50

02 LimpotekPano de Prato Unidade 2,95 590,00

03 Fardocom 16
Papel Higiênico 100 32,00 3.200,00

pacotes
04 Leve Pacote com 02

Papel Toalha 7,00 3ÍOO.OO
EDI r,\L DISPONÍVEL: a partir de 20 dejunho de 2018.
Início doAcolhimenlodas Propostas: 20 dcjunho de 20] 8, às 14:00 (horário
de Brasília);

.\bcrtura das Propostas: 06 dejuiho de2018. às 09:00 (horário de Brasília);
Data c Horário da Disputa: 06 de juiho de 2018. às 1 1:00 (horário de
Brasília);
I-1 ND.AMKN 10 LEGAL: Lei n*^ 10.520/2002. e subsidiariamenle a Lei
n". 8,666/93.

< ON I.Al O: (86) 3233-7407c (86) 99476-5262. bem como pelos e-mails:
cpldpe'a:hotmail.com ecnldnecô-defcnsoria.pi.def.hr.

rolos
05 DesodorizadordeArpara

ambientes 300mi
Bom ar Caixa com 12

unidades
20 91,00 1.820,00

Sabonete líquido para
banheiro200ml

Rexona 10,000,0Unidade

Bompack Caixa com 50
unidades

Máscara dpo hospitalar 10 13,00 130,00

TOTAL: R$22.000,00 (vinte e dois mil reais]

DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ - Teresina, 08 de junho de 2G18.
Francisa HiSdeth Lea! Evangelisa Nunes - Defensora PúblíQ Geral

Of. 125

EXTRATO PARAPIBLIC-,AÇÃO
AtoAdministrativn

fuany de Sousa França
Prcgoeira - DPE

Portaria GDPG n" 702/2017

Francisca Ilildeih Leal EvangclisiaNunes
Defensora Pública Geral

EXT RAT O DAATADE REGI.SI RO DE PREGOS N°ni8/2ftl«

DEFEN.SORIA PÚBLICA DOESTADO DO PIAUÍ

( OORDENADORl A DE LICITAi; ÕES E CONTRATOS
ATADE REGKST RO DE PREÇOS N”Ü18/2018
i:XT RAIO DE Pl iBLICA<;:ÃO PARCTAl.
PROC ESSO ADMINIST RATIVO N” 00908/2018
SI.ST EMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PREC;ÀO ELETRÔMCO SRP N“ 009/2018

REGIME DE EXECUÇÃO; indireta pelo SRP
TTPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
AD.IUDICADO PORLOTi:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS. PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
PARAEVENTUALCONTRATAÇÂO DE EMPRESAESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. AFIM DE
ATENDERAS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO PIAUÍ.
DATA DASESSÃO DA ABERTUR,\; 14/05/2018
HORÁRIO: 1 11 lOOM (Horário de Brasília)
D.ATA DA/\D.IUDICAÇÃO: 04/06/2018
DATA DA HOMOLCXÍAÇ.ÃO; 05/06/2018
DATA DA ASSINATURA DAATA: 08/06/2018
PREGOEIR.\: TUANY DE SOUSA FRANÇA

C:ontrato \'° 058/2018/DPI 7PI

Processo .Administrativo n” 1135/2018/DPE''PI.
Dispensa de Licitaçâon" 11/20I8/CLC7DPF7PI
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PiAUÍ.
CNPJ;4l.263.856/0001-37

CX)NTRATADA: CONSTRUTORACONCREART(K.A. SILVAF.IRELI
ME)

CNPJ: 18.017.986/0001-78

Objeto: aqui.siçào de material de construção.
Valortotal do contrato: RS 7.238,00 (sete míl e duzentos e trinta c oito
reais).

Fonte Recursos: fonte (1OO) e elemento de despesa 339030.
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993. arl.24. inciso II.
Data dc .Assinatura: 05 dejunho de 2018.
Vigência: até 31 de Dezembro de 2018 a contar da sua data de assinatura.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLK ADO ESTADO DO PIAUÍ E
CO.NSTRUTORACONCREARr(K.A.SILVAEIRELl-ME)

Maiores informações: Coordenadoria da.s Licitações c Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço; Rua Nogueira fapety.
138, B. Noivos Teresina - PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.
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PORTARIA GDPG- N° 288/2017 Publica especialmente designado, por força do art. 67 da Lei n". 8.666/
1993.
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n" 14.483. de 26 de maio de
201 1, institui, em seu anexo III. o Guia de Fiscalização dos Contratos
de Terceirização. RESOLVE:
Art. l"Determinar a instituição de representantes da Administração,
denominados de fiscais de contrato, para exercem acompanhamento
e a fiscalização da execução contratual, devendo informar ao Gestor
dos Contratos sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa
qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor as soluções
e as sanções que entender cabíveis para regularização das faltas e
defeitos observados.
Parágrafo único. Antes de efetivar o atesto nas notas fiscais ou faturas,
os fiscais de contrato devem proceder à fiscalização contratual,
anotando em registro próprio todas as ocorrências realizadas com a
execução do contrato, bem como verificar o cumprimento por parte do
contratado dos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e
comerciais, conforme o disposto no Guia de Fiscalização dos Contratos
deTerceirização (Anexo III do Decreto n” 14.483/2011).
Art. 2° Designar como fiscais dos contratos cm execução no âmbito
desta Defensoria Pública Estadual, conforme Anexo I. o Defensor
Público IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO. Diretor
Administrativo. Matrícula n“ 207.852-0 c os servidores GUSTAVO
HENRIQUE MARQUES AVELINO- Matricula 309.840-X.
GUILHERME DE MELLO DE ASSIS CORREIA - Matricula n.“
296.126-1, DARIO BASTOS FORTES DO REGO - Matricula n.“
309.846-0 e CLOUDE DE SOUSA MENESES - Matricula n.° 030.552-

9. designado o primeiro para assumir a função de gestor dos contratos
desta Defensoria Pública, incumbindo-o 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.

A DEI-ENSORA PUBLICA GERAL, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13. inciso XII, da Lei Complementar Estadual n®
059. de 30 de novembro de 2005.RESOLVE
DESIGNAR a Defensora Pública. Dra. CARI.A SAMAR AMARTINS

FERNANDES, para exercer o Cargo de Coordenador dos Juizados
Especiais da Deiensoria Pública do Estado do Piauí, na forma do art.
6®. VI. da Resolução CSDPE n° 022/2011. sem pagamento de qualquer
DAS ou substituição, pelo período de 07/04/2017 a 07/10/2017. sem
prejuízo de suas atividades e com a devida anuência da Defensora
Pública.

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICAGERAL. em Tercsina-Pl. 07
de abril de 2017.

PORTARIA GDPÍÍ- N® 290/2017

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL, no uso de suas atribuições legais,
''onferidas pelo art. 13. inciso XII da Lei Complementar Estadual n°
J59. de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO que a Defensora Pública titular dc Paulistana. Dra.
Priscila Poegere Rodrigues da Silva, encontra-.se afastada por razão de
liccnca-maternidadc:
CONSIDERANDO o grande acúmulo dc atribuições e serviços do
Defensor Público substituto natural. Dr. Paulo Henrique Ribeiro Rocha,
titular da Comarca de São João-Pl.

RESOLMÍ:

DEISIGN AR,flí/ referendiim. extraordinariamente,  o Defensor Público.
Dr. ALVARO FRANCISCO CAVALCANTE MONTEIRO, titular da

Comarca de Simplício Mcndes-PI. para substituir na Comarca de
Paulístana-PI durante a segunda quinzena do mês dc abril dc 2017.

PORTARIA GDPG- N° 291/2017

A DEETÍNSORA PÚBUCA-GERAL. no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13. inciso XII da Lei Complementar Estadual
059. de 30 de novembro dc 2(X)5.
CONSIDERANDOa indicação da Corregedora Geral, com amparo no
art. 19 da Lei Complementar 059/05. e com base na Resolução CSDPE
N®01 1/2011. que regulamenta a ordem de substituição dos órgãos de
Administração Superior da Defensoria Pública, tudo vide Processo
Administ rat ivo n° 01034/2017.RESOLVEÍ:
NOMEARo Defensor Público de Categoria Especial. Dr.EltANCISCO
DE3 JESUS BARBOSA para o cargo dc Corregedor Auxiliar da
■' orreaedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí, pelo
..ênio20l7-20l9.

n

CIENTIFIQUE-SE. REGISTRE-SEECUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORAPÚBLICAGERAL. em Tcresina-PI. 11
de abril dc 2017.

PORTARIA GDPG ■ N° 298/2017

A DEHüNSORA PÚBLICA GERAI.,, no uso dc suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13. inciso XII da Lei Complementar Estadual n®
059. dc 30 de novembro dc 2005.
CONSIDERANDO que c competência do Defensor Público Geral
proceder à remoção dc Defensor Público, nos termos do art. 50. § 3".
Lei Complementar Estadual n°59/2(X)5e art 4®da Resolução CSDPE N°
007/2011;
CONSIDERANDO que o art. 13. inciso XII. da Lei Complementar
Estadual n® 59/2005 autoriza delegação de competência pelo Defensor
Público Gera! à autoridade que lhe seja subordinada:
CONSIDERANDO que o art. 15. incisos I e V. da Lei Complementar
Estadual n° 59/2005 dispõem, respectivamenie. que  o Subdefensor
Público Geral auxiliará o Defensor Público Geral no desempenho das
suas atribuições e exercerá as atribuições que lhes forem por ele
delegadas. RESOLVE:
Art. 1® - Delegar a competência para real izaçao dc concurso de remoção
de Defensores Públicos ao Subdefensor Público Geral, com fulcro nos
arts. 13. XII. c.c 15.1 e V. todos da Lei Complementar Estadual n° 059/
2005.CIENTinQUE-SE REGISTRE-SEECUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICAGERAL. em Tcresina-Pl. 17
de abril de 2017.

PORTARIA GDPG- N® 292/2017

A DEFENSORA PUBLICA-GERAI.. no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13. inciso XX, da Lei Complementar Estadual n®
059. dc 30 de novembro dc 2005.
CONSIDERANDO a indicação da Corregedora Geral, com amparo no
an. 19 da Lei Complemcntar059/05.e conforme Processo Administrativo
n®01034/2017.RESOLVE:
DESIGNAR as Defensoras Públicas, Dras. Andréa Melode Carvalho
e Viviane Pinheiro Pires Setúbal, para. sem prejuízo de suas
atribuições, auxiliarem a Corregedora Geral no exercício dc suas
funçüc.s. nos leimos do art. 19. § 3° da Lei Complementar Estadual n®
59/2005. pelo biênio 2017-2019.

GABINETE DADEFENSORAPÚBLICA-GERAL. em Teresina-PI. 10
dc abrilde 2017. PORTARIA GDPG- N® 301/2017

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, no uso de suas atribuições tegai.s.
conferidas pelo art. 13. inciso XVII, da Lei Complementar Estadual n°
059. de 30 de novembro de 2005.RESOLVE:
EXONERAR o Defensor Público Dr. LUIS ALVINO MARQUES
PEREIRA para do Cargo em Comissãode Gerente da Defensoria Piíblica
Regional de SÃO RAIMUNDO NONATO. Símbolo DAS-03. da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

GABINETE DA DEFENSORAPÚBLICAGERAL. em Teresina-Pl. 18
de abrilde 2017.

PORTARIA (;DP(;- N° 296/2017

A DEFIÍNSORA PÚBLICA GERAI>. no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13. inciso XX. da Lei Complementar Estadual n°
059, de 30 de novembro dc 2005.
CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fiel mente
pelas parles, dc acordo com suas cláusulas c as normas da Lei n®.
8.666. dc2I de junho dc 1993:
CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração


