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LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO Nº 014/2020/DPE/PI
Processo Administrativo nº 0426/2020/DPE/PI
Dispensa de Licitação nº 002/2020/DPE/PI, Artigo 24, Inciso X, da Lei
nº 8.666/93.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADO: ANTÔNIO VALDECIR DE CASTRO.
CPF: 240.890.103-06
OBJETO: Contrato de Locação de imóvel não residencial da Defensoria
Pública do Estado do Piauí situado na cidade de Pedro II/PI, pelo
período de 36 (trinta e seis) meses.
Valor Mensal do Contrato: R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais).
Fonte Recursos: Fonte (100), Elemento de Despesa (339036), Atividade
(2855).
Fundamento Legal: Leis Federais 8.666/1993 e 8.245/1991.
Data de Assinatura: 25 (vinte e cinco) de março de 2020.
Vigência: 25/03/2020 até 24/03/2023.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
ANTÔNIO VALDECIR DE CASTRO.

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.

Of.  042

RESOLVE

Art. 1° Suspender, enquanto durar o Estado de Calamidade
Pública no Estado do Piauí a realização de eventos coletivos, nas
dependências da Coordenadoria de Fomento à Irrigação - COFIR,
que não sejam imprescindíveis.

Art. 2ºDispensar a presença física, no Expediente da COFIR,
pelo prazo de 15 dias corridos, prorrogáveis por igual período, para
os seguintes servidores:

I. Gestantes;
II. Portadores de doenças crônicas que compõem risco

de aumento de mortalidade causada pelo COVID - 19 (diabéticos,
hipertensos, pessoas com problemas no coração, asmáticos, doentes
renais e outras doenças comprovadamente crônicas);

III. Pessoas acima de 60 (sessenta) anos de idade;
IV. Pessoas que regressaram de áreas onde tenham

ocorrido comprovada transmissão do coronavírus, mesmo que não
apresentem sintomas da COVID -19, ou que tenham tido contato com
pessoas diagnosticadas com a infecção retro mencionada;

V. Pessoas que possuam convivência domiciliar com
pessoas portadoras de doenças crônicas e/ou pessoas acimas de 60
(sessenta) anos de idade, mencionadas nos incisos I e II,
respectivamente, deste artigo.

§1º-As dispensas deverão ser solicitadas mediante
requerimento protocolado, com anexação de documentos (atestado
ou laudo médico; receituário médico ou qualquer outra documentação
suficiente) que comprovem a condição de saúde do servidor.

§2º-Os servidores dispensados para o comparecimento
presencial nesta coordenadoria, ficarão à disposição de para prestar
informações e/ou realizar ações em ambiente doméstico, remotamente.

§3º-A dispensa prevista no caput deste artigo não resultará
em qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

Art. 3° Autorizar dos diretores de departamentos, a partir da
provocação dos gerentes, estabelecer escalas de horários e/ou rodízios
de servidores para o cumprimento da jornada de trabalho, desde que
mantida a eficiência e que não haja prejuízo de qualquer ordem.

Art. 4º - Suspender todas as viagens a serviço, nacionais e
internacionais, dos servidores da COFIR, excetuadas a do
Coordenador da COFIR, ou aquelas consideradas imprescindíveis à
COFIR enquanto durar o Estado de Calamidade do estado do Piauí.

Art.5º - Suspender, pelo prazo de 15 dias corridos, prorrogáveis
por igual período, o atendimento ao público, exceto agendas
previamente autorizadas e consideradas imprescindíveis aos trabalhos
de competência da COFIR.

§1º Fica proibido o trânsito de terceiros não servidores da
COFIR nas dependência desta secretaria pelo mesmo período
estabelecido no  caput deste artigo.

Art. 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO COORDENADOR GERAL, em  Teresina-PI, ao 23 de
março de 2020

BENEDITO DE CARVALHO SÁ
COORDENADOR GERAL
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PORTARIA GDPG N° 196/2020 

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. 1º Designar o servidor GABRIEL MAIA RODRIGUES, matrícula nº 

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

014/2020/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e 

o proprietário ANTÔNIO VALDECIR DE CASTRO, CPF nº 240.890.103-06, que tem por 

objeto a locação de imóvel não residencial onde funcionará a Defensoria Pública Regional de 

Pedro II-PI. 

Art. 2º 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. 3º 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. 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, 24 de 

março de 2020. 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 
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PORTARIA GDPG N° 193/2020

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 o teor do Memo nº 259/2020 - DDPR; RESOLVE:

DESIGNAR, extraordinariamente, a Defensora Pública Titular
da 5ª Defensoria Criminal de Teresina/PI, Dra. HARADJA MICHELLINY
FIGUEIREDO FREITAS FREITAG, para substituir na 2ª Defensoria
Pública de Piripiri - PI, no período de  13 a 23 de abril de 2020.

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-PI, 19 de
março de 2020.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA GDPG Nº 195/2020

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 especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei nº
8.666/93; RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor RAIMUNDO NONATO UCHÔA
FILHO, matrícula nº 309841-9, para acompanhar e fiscalizar, como titular,
a execução do Contrato nº 015/2020/DPE/PI, celebrado entre a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa CELSO
LUIZ MOREIRA DA COSTA EPP, CNPJ nº 26.569.874/0001-58, que
tem por objeto a aquisição de suprimentos para impressora BROTHER
MFC-L8850-CDW para suprir as necessidades da Defensoria Pública
do Estado do Piauí.

Art. 2º. Designar o servidor CID WILLAME CARDOSO DA
SILVA, matrícula nº 321701-9, para acompanhar e fiscalizar, como
suplente, a execução do Contrato acima descrito nos impedimentos
legais e eventuais do titular.

Art. 3º. Designar o Defensor Público, Dr. IVANOVICK FEITOSA
DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para
acompanhar a execução do Contrato, no âmbito das atribuições de
Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

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, 24
de março de 2020.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA GDPG N° 196/2020

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. 1º Designar o servidor GABRIEL MAIA RODRIGUES,
matrícula nº 343270-0, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a
execução do Contrato nº 014/2020/DPE/PI, celebrado entre a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e o proprietário
ANTÔNIO VALDECIR DE CASTRO, CPF nº 240.890.103-06, que tem
por objeto a locação de imóvel não residencial onde funcionará a
Defensoria Pública Regional de Pedro II-PI.

Art. 2º 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. 3º 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. 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, 24
de março de 2020.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

Of. 116

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI
GABINETE DO SECRETÁRIO
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