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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PiAUÍ

CONTRATO N° 33/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00948/2018/DPE/PI

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N‘‘ 05/2018/DPE/PI, ART.25, II, DA LEI
8.666/1993.

CONTRATO PARA CONTRATAÇAO DE

EVENTO

ACADÊMICO NA SEMANA DO DEFENSOR

PÚBLICO DO PIAUÍ, QUE ENTRE SI

CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO PIAUÍ E O SR. RICARDO HENRY

MARQUES DIP, NOS TERMOS DA LEI N".

8.666/93.

PALESTRANTE PARA

CONTA BANCARIA:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA. 6313-6

CONTA 371371-7

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 24.226.295/0001-87, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,

Teresina-PI, através de sua Defensora Pública Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL

EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG n“ 1 101413 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 RICARDO HENRY MARQUES

DIP, brasileiro^ portador do RG n° 4.794.780, inscrito no CPF n° 858.131.178-49, residente e

domiciliado à Al. Agua Marinha, n°, Residencial 9/Alphaville, em Santana de Pamaibá - SP,

denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato

contratação do palestrante Ricardo Hcni*y Marques Dip para evento acadêmico na

Semana do Defensor Público do Piauí, considerando  o resultado do processo

administrativo 00948/2018/DPE/PL de acordo com as Leis N" 8.666. de 21 de junho de

1993, c suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OB,IETO

O presente contrato tem por objeto a contratação do palestrante Ricardo

Henry Marques Dip para evento acadêmico na Semana do Defensor Público do Piauí, no

Defensoria Púbiica 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-PI, E-mail cpldpe(5)defensoría.Di.def.br / cDldoefõhotmail.com
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dia 18 de Maio dc 2018, às 14h, 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.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição e

juntada, a 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 será fornecido pelo CONTRATADO,

confomie 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.

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O CONTRATADO receberá a importância de R$ 1.149,43 (um mü e cento e

quarenta e nove reais e quarenta e tres centavos), 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-Pl, 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-Pl, referente a prestação de serviços ou fornecimento de

produtos e demais contratações, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais;

.lá 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 ou a

compensação financeira ,

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARAGRAFO UNICO - Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II, do art. 65 da

Lei Federal n° 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio
econômico financeiro do contrato.

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-PI, E-mail cpldpe(ã)defensoria,pi.def.br / cpldDe@hotmail.com



0
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da

Fonte de Recurso (118) e natureza-339036.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O CONTRATADO deverá realizar o objeto do presente CONTRATO,

rigorosamente de acordo com os termos pactuados,  o qual deverá ser realizado para

Defensoria Pública, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da

Proposta, mediante requisição de acordo com a necessidade desta DPE/PÍ.

A entrega deverá ser efetivada conforme a solicitação do pedido.

§ 1" - A CONTRATANTE emitirá Ordem de Serviço, na qual serão explicitados as

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

consonância com a proposta vencedora e o disposto no Processo Administrativo.

§ 2” - Configurando-se atraso na entrega, excluídas as razões de força maior, com relação aos

prazos fixados em pedido ou CONTRATO, será aplicada multa de 2% (dois por cento), ao

dia, sobre o valor do contrato não ultrapassando  a 20% (vinte por cento).

Após 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a DPE/Pl aplicará multa

de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea do subitem do
instrumento convocatório.

§3'

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 Defensoria Pública do Estado do Piauí se reserva no direito de aumentar ou

reduzir oá serviços do objeto do contrato,^ em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

contrato, previstos no parágrafo 1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, sem que dessa decisão

caiba, à licitante, direito a qualquer indenização. —  ..

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a)

b) - Compete à CONTRATANTE:

1 — prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo

CONTRATADO;

2 — efetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a entrega;

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

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-PI, E-mail cpIdoeíSdefensoria.oi.def.br / cDldpe@hotmail.com
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4 - solicitar o objeto deste contrato conforme quantitativos estabelecidos,

c) — Compete ao CONTRATADO;

1 - executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que o serviço de entrega

seja efetuado nos termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas

necessárias ao cumprimento do pactuado;

2 — prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela

CONTRATANTE;

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

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

4 - manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação obtidas no processo licitatório;

5 - Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia

anuência da CONTRATANTE;

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

convocação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:

a. I. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

a.2. Atrasos injustificados nos prazos de entrega dos sei*viços;

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 detenninado no item anterior;

c) - A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII

a XV:IÇ;dó art. n“ 78, da; Lei Federal N° 8.666/93, pagará ao CONTRATADO conforme

dispõe o § 2°, do art. 79, dá referida Lei; V i;- :

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

deduzido da importância a ser paga ao CONTRATADO.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão do presente contrato, ao CONTRATADO

receberá somente o valor correspondente aos serviços efetivamente entregues, deduzidos o

valor de multa contratual prevista na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

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 CDidDe@defen5oria.Di.def.br  / cpldpe@hotmail.com
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a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita ao

CONTRATADO à multa de mora de 2,0% ao dia, sobre  o valor total da proposta, não

ultrapassando a 20% (vinte por cento),

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo CONTRATADO, poderá a

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa do CONTRATADO, aplicar as seguintes

penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93;

b.l. Advertência;

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

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

inexecução parcial;

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

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

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

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

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

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

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/Pl;

e) Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÂO

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

Anexos, apresentada pelo CONTRATADO no Processo Administrativo n® 03605/2017, a Lei

n° 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE, até o 5°(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste

contrato, providenciará a sua publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), visando

garantir, a eficácia do ato.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

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- 262-

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpidpefâidefensoria.oi,def.br / cpldpe@hotmail.com
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DO ESTADO DO PIAUÍ

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/PI, 25 de abril de 2018.

LEÀJüyeVANGELISTA NUNES
rPUBtlCA-GERAL

COl^TRATÂNTE

FRANCISCA HIL^
DEFENS'

r

ICARDO HÇNRY I^4^QUES DIP
CONTRATADO

Defensoria Pública do Estado do Rauí. Comissão Permanente de Udiação
Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ra mal 238/(86) 99476-5262

CEP: 64.046-020, Teresina-R, E-mail cpldoe(5>defensoria.oi.def.br/ cpldDe(5)hotmail.com
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Valordo contrato: RS300.000,00 (trezentos mil reais).
Fonte Recorsos: fonte (100) c elemento de despesa 339039. 339030 e
449052,

Fundamento Lenal: Lei I'ederal 8.666/1993.
Data de.\ssinatura: 25 de abril de 2018.

Vijicncia: duraçào de 12 (doze) a partir da data de assinatura.
Signatários: DÍCFENSORI.A Pl BUC.A í)0 EST.ADO DO P1.AI Í E
En.ETICACOMlIMC.ACÃOS/SI.IDA

COM RATO N°33/2018/m»FyPI

Processo Administrativo n°00948/2018/DPiyPI,

INEXICntll JDADE DE IJCIIACÂO N"05/2018/DPt7PI
CONTRVI A.NTE: DEr F.NSORIAPÚBI.ICA DO F.STADOIX) PIAUÍ.
CNP.1:41.263.856/0001-37

FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA
DEFENSORl A PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ
CNP.I:24.226.295/000l-87

CO.NTR.Vr.\DA: RICARDO MENR^1^1ARQUESDIP
CPF: 858.131.178-49 e RG: 4.794.780

Objeto: Contratação de palestra Ricardo Henre Marque.s Dip para evento
acadêmico na semana do Defensor Público do Piauí para atendimento
das necessidades da DPE/PI.

Valor do contrato: RS 1.149,43 (um mil c cento e quarenta e nove reais
e quarenta c três centavos).

Fonte Recursos: fontc(l 18) e elemento de despesa 339036.
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993.
Data de .A-ssinatura: 23 de abril de 2018.
Vigência: da data de assinatura até 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSOR! A PUBLICA 1)0 t:ST\DO IX) PIAUÍ, FUNDO
DE APARELHAMENTO E .MODERNIZAÇÃO D.A DEFENSORl A
Pl 'BLICAIX>ES'|;AD0D0PIAUÍERIC ARJ)0HENRV M.ARQUESDIP.

COM RA IO N°36/201S/DPI7P1

Procc.s.so,Administrativo n“ 00264/2018/DPE/PI.
ADESÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N” 0fl3/2«16/E.M.ATEIVPI
CONTRA EAiNTE; DEFENSORl A PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CMM:4l.263.856/000l-37

CON ERATADA: CONNECr COMPUTADORES E SIS l EMAS LTD A
CNP.I: 00,489.297/0001-09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos
de informática, destinados a atender as necessidades da Defensoria
Pública do Estado do Piauí.

Valnrdü contrato: RS 81.920,00 (oitenta e um mil  c novecentos e vinte
reais).

Fonte Recursos: fonte (100) c elemento de despe.sa 449052.
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 e I.ei 10.520/2002
Data de A.ssinatura: 25 de abril de 2018.
Vigência; da data de assinatura até 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBI.IC.A DO EST.ADO DO Pl.AUÍ E
CONNECTC OMPlTAIK)RES E SIS l EMAS LEDA.

COM RA FO N°37/2ni8/DPI7PI

Processo .Administrativo n° 00264/2018/DPE/PI.
ADF:SÃ0 DO PREGÃO ELE I RÔNICO N"0fl3/2m6/E.M.ATER/PI
CON ERVI ANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNP.I;41.263.856/000l-37

CONrRAlADA:EDMII^O,N.AL\'ESBARBOSA&CTAi;iDA(.N.ATAL
COMPiriER).

CNjM: 10.742.806/0001-09
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos
dc infonnáiica. destinados a atender as necessidades da Defensoria
Pública do Estado do Piauí.

Aalor do contrato: R.S 217.430,00 (duzentos c dezessete mil c
quatrocentos e trinta reais).
Fonte Recursos; fonte (100) e elemento de despesa 449052.
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 c Lei 10.520/2002
Data dc .Assinatura: 25 de abril dc 2018.

\'igêncía; da data de assinatura ajé 31 de dezembro dc 2018
Signatários: DEFENSORI A PUBLICA DO ESTADO DO PI AUÍ E

EDMILSON ALA ESBARBOS.A&ClALTD,A(NA I AL(OMPU I ER).

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira Tapetv
I j8. B. Noivos Teresina - Pl ou pelo tel. (86) 99476-5262.

Of. 089

m

OD miniHtiEMiiiiiiíinl

H»IIíini!ilUÍ!M»!lflEtriFOT

OD [M

OD

E nr nnn
nr nr
ur mnEmuHinraasi.iiJHifíiHi uT

iiminunjii i;:iHiaiiiiiiatiiif:anii
ODEl
IIIIi...:|EH>'il'i :|LIIF ,UI1ll::í:;iiIA16lL

iün'i

iHFI|iiliihIHin!j-:r^»Ei!fíLíM

liiaiiniiiijüiíiiii?'

|níiiidfjii|m

j:

!I]

ÍIE 3D íilrri]Li

nr üT
nr ÜT

[in] M

nr nr nua: TTiirar

QE QID Em
nr nr nnu
nr nr
nr munr
nr nr nnna
nr nr TEni
nr nait
nr nr Tiiiiir

|j||j!!jlllIM

miiiniilHBHH

m

11111

or. 087

ICXTR A IO I‘AIU Pl BLK AÇÃO
Ato.AdministratKo

< ON TRAIO N° 29/2ni8/DPK/l>l

Processo,Administrativo n° 00769/2018/DPE/PI.

Adesão àCONCORRE.NCIASRPfll)2/2015-LIBERAÇÃO NTn 57/
2018

( ONTR,ATANTE:DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNIM:4l.263.856/(H)f)l-37

( OM RATADA: ECLÉl lC ACOMUNICAÇÃOS/SLIDA
CNP,1:02.052.682/0001/01

Objeto: Contratação de empresa para prestação dc serviços de
publicidade para atendimento das neces.sidades da DPE/PI,
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PORTARIA GDPG- N° 288/2017

A DEreNSORA PUBLICA GERAL. no uso de suas atribuições legais,
da Lei Complementar Estadual n°

059. de 30 de novembro de 2005.RESOLVE
DESIGNAR a Defensora Pública, Dra. CARI.A SAMAR A MARTINS
FERNANDES, para exercer o Carao de Coordenador dos Juizados
Especiais da Defensoria Pública do Estado do Piauí, na forma do art.
6°. VI. da Resolução CSDPEn“022/201 1. sem pagamento de qualquer
DAS ou subsntuição. pelo período de 07/04/2017 a 07/10/2017. sem
prejuiz.o de suas atividades e com a devida anuência da Defensora
Pública.

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLiCAGERAL. em Tercsina-PI 07
de abrildc20l7.

PORTARIA GDPG- N° 290/2017

Pública espccialmente designado, por força do art. 67 da Lei n" 8.666/

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual 14.483. de 26 de maio de
2011, institui, em seu anexo III. o Guia de Fiscalização dos Contratos
de Terceirização. RESOLVE:
Art. 1® Determinar a instituição de representantes da Administração
denominados de fiscais de contrato, para exercer  o 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

AnFFFvenPAPimi ir-ArroA. .. -u ● . ● «contratado dos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e
^  ruüLlLA GEKAU. 110 USO dc suas atnbuiçoes legais, comerciais, conforme o disposto no Guia de Fiscalização dos Contratos

^oníerid̂ ^ pelo art. ü. mciso XII da Lei Complementar Estadual n“ deTerceirização(Anexo III do Decreto n® 14.483/2011).
d'm- ■ . j r> Art. 2® Designar como fiscais dos contratos em execução no âmbito

^ONvSIDE,RANDO que a Defensora Publica tiiularde Paulistana . Dra. desta Defensoria Pública Estadual, conforme Anexo I o Defensor

Sca IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO. Diretor

CONSIDERANDO o grande acúmulo dc atribuições e serviços do â^RIQUE mT^U 'Matriíulf

tUularía cômarcrde'são JoTS'’ GUILHERME DE MELLO DE ASSfê CORREIA Ma^riculS
tituiarua comarca de SaoJodo PI. 296.126-1, DARIO BASTOS FORTES DO REGO - Matricula n ®

309.846-0 e CLOUDE DE SOUSA MENF.SES - Matricula n.® 030.552-
9. designado o primeiro para assumir a função de gestor dos contratos
desta Defensoria Pública, incumbindo-o de observar os pra/.os
contratuais previstos no an. 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.

RESOLVE:

extraordinariamente, oDefensorPúblico.
Dr. ALVAROTOANCISCO CAVALCANTE MONTEIRO, titular da
Comarca de Simplício Mcndes-PI. para substituir na Comarca de
Pauhstana-PI durante a segunda quinzena do mês de abril de 2017.

PORTARIA GDPG- N° 291/2017

A DEFlsNSORA PÚBLICA-GERAL. no uso dc suas atribuições legais,
coníerida.s pelo art. 13. inciso XII da Lei Complementar Estadual n°
059. dc 30 dc novembro dc 2005.

^ indicação da Corregedora Gerai, com amparo no
art. 19 da Lei Complementar 059/05. e com base na Resolução CSDPE
N® 0! 1/201 1. que regulamenta a ordem de substituição dos órgãos de
Administração Superior da Defensoria Pública, tudo vide Processo
Administrativo n®() 1034/2017JÍESOLVE:

de Categoria Especial. Dr. FRANCISCO
Jfcsus BARBOSA, para o cargo de Corregedor Auxiliar da

oircgcdoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí pelo
ênio2()l7-20l9. '

PORTARIAGDPG-N® 292/2017

CIENTlFlQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICAGERAL. em Teresina-PI 11
de abril dc 2017.

PORTARIA GDPG- N° 298/2017

^ defensora PÚBLICA GERAL, no usode .suas atribuições legais,
comendas pelo art. 13. inciso XII da Lei Complementar Estadual n”
059. de 30 de novembro dc 2005.
CONSIDERANDO que c competência do Defensor Público Geral
procedera remoção dc Defensor Público, nos termos do art 50 §3"
Ui Complementar Estadual n° 59/2005 e art 4° da Resolução CSDPE N°
007/20111

CONSIDERANDO que o art. 13. inciso XII. da Lei Complementar
Estadual n' 59/2005 autoriza delegação de competência pelo Defensor

ADEraNSORAPÚBI,ICA-GERAI..nou50de.suasatribuiçõcslegais. CONsÍDpTiNm
conferidas pelo art. 13. inciso XX, da Lei Complementar Estadual n® fÍToT T o I e V. da Lei Complementar
059. dc 30de novembro de 2005. ^ 59/2005 dispõem, respectivamente. que o Subdefensor
CONSIDERANDO a indicação daCoiregedora Geral, com amparo no Geral^auxiliará o Defensor Público Geral no desempenho das
art. 19daLciComplementar059/05.econformeProccssoAdministrativo atribuições e exercerá as atribuições que lhes forem por ele
n®01034/2017.RESOLVE: delegadas. RESOLVE:

D^IGNAR as Defensoras Públictis. Dras. Andrea Melo dc Carvalho Delegar a competência para realização dc concurso de remoção
e Viviane Pinheiro Pires Setúbal, para. sem prejuízo de suas Defensores Públicos ao Subdefensor Público Geral, com fulcro nos
atribuições, auxiliarem a Corregedora Gerai no exercício dc suas 15.1 e V, todos da Lei Complementar Estadual n®059/

*9. § 3® da Lei Complementar Estadual n° 2005.CIENTinQUE-SE. REGISTKE-SEECUMPRA-SE
59/2005.pclobienio20l7-20l9. GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICAGERAL cmTeresina-PI 17

dcabrilde20l7.
GABINETE DADEFENSORAPÚBLICA-GERAL. cm Teresina-PI 10
de abriidc 2017.

PORTARIA GDPG-N®296/2017

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL, no u.so de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13. inciso XX. da Lei Complementar Estadual n°
059. dc 30 de novembro dc 2005.
CON.SIDER ANDO que os contratos devem ser executados ficlmente
pelas partes.
8.666. dc21 (

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração

, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei n°.
dc Junho de 1993:

PORTARIA GDPG- N® 301/2017

A DEIENSORA PÚBLICA-GERAL. no usode suas atribuições Icaais.
conferidas pelo art. 13. inciso XVII. da Lei Complementar Estadual n®
059. de 30de novembro de 2005.RESOLVE:

EXONERAR o Defensor Público Dr. LUIS ALVINO MARQUES
PEREIRA para do Cargo em Comissão de Gerente da Defensoria Pública
Regional dc SAO RAIMUNDO NONATO. Símbolo DAS-03. da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICAGERAL. em Teresina-PI. 18
dc abril de 2017.


