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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 40/2018/DPE/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 01060/2018/DPE/PI
DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2018, ART.24, II, DA LEI n'’ 8.666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOBINAS DE PAPEL
KRAFT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
E A EMPRESA GRÃFICA PIAUÍ INDÚSTRIA DE
FORMULÃRIOS CONTÍNUOS LTDA-ME NOS
TERMOS DA LEI N" 8.666/93, ART, 24, II.

CONTA BANCARIA;
BANCO BRASIL;001
AGÊNCIA N”; 3219-0
C/CORRENTE N^ 28287-1

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o
41.263.856/0001-37, 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° 1101403 SSP-PI, CPF n®
470.488.323-04, com endereço profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,
nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a
empresa GRÁFICA PIAUÍ INDÚSTRIA DE FORMULÃRIOS CONTÍNUOS LTDA-
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.558.755/0001-31,
estabelecida na Avenida União, 2243,/Norte, Bairro Memoráre, CEP: 64.009.500, Teresina
(PI), tel (86) 3213-5857 / 3214-1155 / 9999-8959, email: grüricaDÍaui@graficapiaui.com.br/
fomiulariospiaui@hotmail.com, doravante denominada CONTRATADA, representada neste
ato por seu representante, PAULO ROBERTO DE LIMA inscrito no CPF sob o rf
095.928.063-49, portador da Carteira de Identidade N'
denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato
para contratação de empresa para aquisição de 03(três) bobinas de papel Kraft para
atender as necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Piauí, considerando o
resultado do processo administrativo 01060/2018/DPE/PI. de acordo com as Leis n° 8.666. dei

n'
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21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se

seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto aquisição de 03(três) bobinas de papel

Kraft para atender as necessidades desta Defensoría Pública do Estado do Piauí,

conforme especificações constantes neste contrato  e processo administrativo.

ESPECIFICAÇÃO VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTALQUANTID

ADE

ITEM

R$ 2.450,00Bobinas de papel Kraft

monolúcido. 80 G/ni“. formato

120 mm. diâmetro 45 cm.

sendo a metragem mínima de

cada bobina 1.000(hum mil)

metros.

R$ 7.350,00(sete

mil e trezentos e

cinquenta reais)

0301

RS 7.350,00(sete mil e trezentos c cinquenta

reais)

VALOR TOTAL DO CONTRATO

CLÁUSULA 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 Fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto deste contraio será fornecido pela CONTRATADA, sob o regime de

execução indireta conforme indicado em Ordem de Fomecimento/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 pelo objeto fornecido a importância RS

7.350,00(sete mil e trezentos e cinquenta reais), que será paga no prazo de lei. de acordo

com a efetiva entrega.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá apresentar prova

de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual  e Municipal, Seguridade Social e FGTS.
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CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARAGRAFO ÚNICO - 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.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da
Fonte de Recurso 100 e elemento de despesa 339030.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO:
Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitada por

preço global do tipo menor preço:

a) A entrega deverá ser efetivada imediatamente a contar da entrega à
CONTRATADA, da requisição, que só poderá ser emitida após a emissão da Ordem de
Fornecimento e da Nota de Empenho, na Coordenação de Infraestrutura situado na Rua
Nogueira Tapety, 185, Bairro Noivos, Teresina.

b) O preço proposto inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos
trabalhistas e sociais com a mão de obra e equipamentos necessários à perfeita execução do
contrato.

c) Configurando-se atraso na EXECUÇÀO, 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),

d) Após a requisição e não houver a EXECUÇÀO do objeto, 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,

e) À fi scalização compete, entre outras atribuições:
0 Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que

impliquem cm multas a serem aplicadas à CONTRATADA,
h) Solicitar à contratada e seus preposlos, ou obter da Administração,

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens;
i) Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo dos bens. objeto deste

contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento,
j) A ação da fi scalização não exonera a contratada de suas responsabilidades

contratuais.



- P/
,</%■

DEFENSORIA PUBLICA ●'w

DO ESTADO DO PIAUÍ
/V

//

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

0 presente contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2018 a contar da sua data
de assinatura.

CLAUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
A Defensoria Pública do Estado do Piauí se reserva no direito de aumentar ou

reduzir a aquisição 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) - Compete à CONTRATANTE:
1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

2 - efetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a execução do
objeto;

3 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre  o objeto do presente contrato,
b) - Compete à CONTRATADA:
l - executar fíelmente o objeto deste contrato, de modo que o fornecimento 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 administrativo;

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:

7. - Acatar e atender as reclamações quanto às especificações, validade e
quantidade do objeto, o que não atenda às especificações do Contrato e cumprimento dos
prazos, previamente estabelecidos;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:
a. 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;
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a.2. Atrasos injustificados nos prazos de execução;

a.3. Paralisação na execução sem a devida justificativa;

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

processo de recuperação judicial ou extrajudicial;

a.5. A dissolução da sociedade;

b) - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Tenno Final do

contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;

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

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

o § 2°, do art. 79, da referida Lei;

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

deduzido da importância a ser paga à fuma CONTRATADA.

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

CONTRATADA receberá somente o valor correspondente ao objeto efetivamente entregue,

deduzido o valor de multa contratual prevista na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

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

CONTRATADA 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, pela CONTRATADA, poderá a

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, 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 em 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 a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

deconido 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 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÂO

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

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

Administrativo rf 01060/2018. bem como na Lei N° 8.666/93 e em suas alterações posteriores

e demais alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

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

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

eficácia do ato.

CLÁUSULA 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

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. 26 de abril de 2018.

DIUV. FRANCISCA HlCmTMLEAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA GERAL

-CONTRATANTE /

/

P^LORO^RT^DÉ LIMÃ
GRÁFICA PIAUÍ INDÚSTRIA DE/FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA-ME

CONTRATADA
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Ol)ji-lo: I lospcdíiscin pai n o palcslRintco Sr. Cnsíiano Chaves de Fari .:
\ aloi-d(i contrato: RS 230.00 (duzentos e trinta reais).
I'mitc Recursos: fbnte( 1 18) e demento de despesa (339039).
I iiiulanieiilo Ilegal: Lei l ederal 8.666/1993.
Data de ,Vssinalur:i: 25 de abril de 2018.
V igência a parlirda data de assinatura até o dia 31 de dezembro de ‘>018
Signatários; DFFFNSORIA 1’CBI.IC.ADO ESTADO DO 1‘IAl'í E
MlRAÍKl 11 RISMOLIDA

■as.

AV1.SO DF. ADIAMENTO DE I .ICITAVÂO
PREGÃO PRFSENCIALN“(X)3/2()I8

O HOSPITAL ESTADUAL GERSON CASTEl.O BRANCO Dl- ^Ãmi'<A:P<>N°040/2018/DPE/Pl
LUZILÁNDIA. por intcmicdio de seu Pregoeiro c i;quipe de Apoio luis n“ 01060/2018
tennos das Leis Federais n."l 0.520/02 e 8.666/93. bem eomo as alieravòes de Ucitavão: n"009/2018/C:LC7DPE/PI
posteriores. AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAI N " ' DEFENSORIAPÚBLICADO ESTADO DO PIAUÍ

  ('NIM :-11.263,856/()(K)I-37

( ()M RA rAl)A:GR.ÃFICAPIA|iílNSDliSTRIADEFORMH ÃRIOS
CO.MINLOSI.IDA-MIL
CNPJ; ()2.558.755/(){)()|.3I

Objeto: .\quisiçãode03(trcs) bobinas dc papel Kraftpara atenderas
necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Piauí.
V alordo contrato: RS 7.350.00 (sete mil e trezentos c cinquenta reais).
l●'ontc Recursos: Ibnte (100) e elemento de despesa (339030).
Fuiulamcntol.egal: Lei Fedenil 8.666/1993.
Data ilc Assituilura: 26de abril dc 2018.
V igência: a partir da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFEN.SORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAl'Í F
(ÍR.U K A PlAl IINSDÚSTRIA DEFORMI L.ÃRIOSCONTÍNUOS
UI DA-ME.

003/2018. com objeto Aquisição de tbnna parcelado de equipamentos e
instrumentos hospitalar para atender as necessidades do I lospital l-siadual
Gerson Castelo Branco no Município de Luzilândia. com data de abertur a
prevista paraodia26deabrilde 20i8às 09h:00min. FICAADIADO PARA
O DIA 1 1 DE MAIO DE 2018 ÀS Ü9h;00min. Os interessados poderão no
hotário das Ü81i às 12h0min. nos dias noi-inais de espediente. obter- demais
intbmiações. Sede do Hospital Estadual Gerson Castelo Brirneo. ã Rua
.loãoCarvalho. S/N. Itar-aré- Luzilândia - PI.

Luzilândia (PI). 26 de abril de 2018.

C^arlo.s llenri{|uc Silva Santo.s
Presidente da CPL.

Of. 036

●Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Delensoria Pública do Estado do Piaui. Endereço: Rua Nogueira Tapety.
138. B. Noivos Teresina-PI ou pelo tei. (86) 99476-5262.
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,\toAdnuni.strativnCONTRA IO \°32/2018/nPF/Pl

Procc.sso Administrativo n" 00980/2018/DPE/PI
Dispensa de Licitação: n“fl06/2018/CI.C/DPE/PI
CONTR/VEANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAI ií

^:NPJ:4I.263.856/(XK)I-37
ONTRATADA: PROSEF-PRO I Kí; ÃO SECilRANÍ \ F

r ERRAM ENTASLTDA.
CNP,1:10.372.298/0001-14

Objeto: aquisição de 30( trinta) cxtintorc.s.
Valor do contrato: R$ 7,935.45 (sele mil e novecentos e tr inta e cinco reais
e quarenta e cinco).

Fonte Recursos: Ibnte (100) e elemento de despesa (449052).
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993. an. 24.11.
Data de Assinatui-a: 23 de abril de 2018.
Vigência a partir da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2018
Signatários: DEFENSORIA PI BLK A DO E.S I ADO 1)0 PI \l í F
PROSEF-PRO rEÇÃOSEGUIUNÍ A EFKRRAMEN IAS LI DA.

( C)VrRATON°019/2ni8/DPF/PI

Processo,\dministralivo ii" 00684/2018/CL(7DPE/PI

Adesão a Ata de SRP n". 05/2018-IMPI/UPl/CLC - (Pregão Eletrônico
n " (1,58/2(117).

COMRVI.ANTE:Dí;FENSORIAPÚBLICADOE.STADOIX)PÍALÍ
CMM:4L26.3.8.56/000l-37

(OVI ra faD.\: c&cCONTROLE DE PO.VIO E ACESSO I TDA-
EPP
C'\1M:08..369.442/OOOI-I I

Objeto: ,A(|iiisição de 06 (sei.s) catraca.s eletrônicas
Valor do contrato: RS 44.999.94 (quarenta e quatro mil novecentos e
rri>\en(a e rrove reais e noverila e quati-o centavos).
Fonie Recursos: ronie( 100) e elemento de despe.sü (449052).
Fnmliimento I ,egal: í .ei Federal 8.666/1993 e 10.520/2002.
Data dc Assinatura: 09 de abril de 2018,
V igência: Até 3 I dc dezembro 2018.

Signalários: DEFENSORl.A PUBLICADO ESTADO DO PI\UÍE»S:C
COM ROLE DE PONTO E ACESSO LTDA- EPP.CONIR.\TON^034/2í>18/DÍ>F/Pt

Processo Aílmini.strativo n" 00959/2018/Di’E/PI
Di.spensa dc Licitação: n‘’(H)7/2l)18/CL(VDPE/PI
C.ON1 RAT.ANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ES IADO D() Pl \UÍ
CNP.1:41.263.856/0001-37
CONTRVIADA:MlRAC'ÉUK'RlSMOLID,A
CNPJ: 11.634.235/0001-51

.VIaiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Delen.soria Publicado Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira Tapelv.
138. H. Noi\ os Tere.sina - Pl ou pelo tel. (86) 99476-5262.

Of.091
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PORTARIA GDPG- N° 288/2017 Pública espccialmenie designado, por força do art. 67 da Lei n". 8.666/
1993.
CONSIDERANDO que o Decrelo Esiadual n° 14.483, dc 26 de maio de
201 1. 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 dc contrato devem proceder ã fiscalização contratual,
anotando em registro próprio todas as ocorrências realizadas com a
execução do contrato, bem como veri ficar o cumprimento pK>r parte do
contratado dos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e
comerciais, conforme o disposto no Guia dc Fiscalização dos Contratos
dclbrceirização (Anexo III do Decreto n” 14.483/201 1).
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 n.® 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 DEFTNSORA 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
DEvSIGNAR a Defensora Pública. Dra. CARLASAMARA MARTINS

FERNANDES, para exercer o Cargo de Coordenador dos Juizados
Especiais da Derensoria Pública do Eitado do Piauí, na forma do art.
6", VI. da Rc.soluçãoCSDPEn® 022/201 1. 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 Tcresina-PI. 07
de abril de 2017.

PORTARIA GDPG- N° 290/2017

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

CONSIDERANDO que a Defensora Pública titular de Paulistana. Dra.
Priscila Poegerc Rodrigues da Silva, cnconira-se afastada por razão de
liccnça-malemidadc;
CONSIDERANDO o grande acúmulo dc atribuições e serviços do
Defensor Público substituto natural. Dr. Paulo Henrique Ribeiro Rocha,
titular da Comarca de São João-PI.

RESOLVE:

DESIGNAR, extraordinariamente, o Defensor Público.
Dr. ALVARO FRANCISCO CAVALCANTE MONTEIRO, titular da

Comarca dc Simplício Mendes-Pl. para substituir na Comarca de
Paulistana-PI durante a segunda quinzena do mês de abril de 2017.

ClENTingUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

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

PORTARIA GDPG- N® 291/2017

A DEFENSORA PUBLICA-GERAL. no uso dc suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13. inciso XII da Lei Complementar E.stadual n°
059. dc 30 dc novembro dc 2005.
CONSIDERANDO a indicação da Corregedora Geral, com amparo no
ari. 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 A DEFENSORA PUBLICA GERAlv, no iisodc suas atribuições legais.
Administração Superior da Defensoria Pública, tudo vide Processo conferidas pelo art. 13. inciso XII da Lei Complementar Estadual n®
Administrativo n“01034/2017JIESOLVE: 059. de 30 dc novembro dc 2(X)5.
NOMEARoDcfcnsorMblicodeCategoriaEspecial.Dr.FTtANCISCO CONSIDERANDO que c competência do Defensor Público Geral
^E JESUS BARBOSA para o cargo dc Corregedor Auxiliar da proceder à remoção de Defensor Público, nos termos do art. 50. § 3®.

orregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí, pelo Ui Complementar Estadual n°59/2005eart4®daResoluçãoCSDPÊN°
jiênio20l7-2019. 007/2011;

CONSIDERANDO que o art. 13. inciso XII. da Lei Complementar
Estadual n” 59/2(X)5 autoriza delegação de competência pelo Defensor
Público Geral à autoridade que lhe seja subordinada:
CONSIDERANDO que o arl. 15. incisos I c V. da Lei Complementar
Estadual n° 59/2005 dispõem, respcctivamcnte. que  o Subdefensor
Público Geral auxiliará o Defensor Públ ico Geral no desempenho das
suas atribuições e exercerá as atribuições que lhes forem por ele
delegadas. RESOLVE:
Art. 1® - Delegara competência para realização dc concurso de remoção
de Defensores Públicos ao Subdefensor Público Gerai, com fulcro nos
arts. 13, XII. c.c 15. le V. todos da Lei Complementar Estadual n®059/
2005.CIENTI FIQUE-SE. REGISTRE-SEECUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICAGERAL. cm Teresina-PI. 17
de abril de 2017.

PORTARIA GDPG- N° 301/2017

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL. no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13. inciso XVII. da Ui Complementar Estadual n°
059. de 30 de 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 SÃO RAIMUNDO NONATO. Símbolo DAS-03. da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

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

PORTARIA GDPG- N® 298/2017

PORTARIA GDPG- N® 292/2017

A DEFTINSORA PÚBLICA-GICRAL. no uso dc 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 Ui Complementar 059/05, econforme Processo Administrativo
n®01034/2017.RESOLVE:
DESIGNAR as Defensoras Públicas. Dras. Andréa Melo de Carvalho
e Viviane Pinheiro Pires Setúbal, para. sem prejuízo de suas
atribuições, auxiliarem a Corregedora Geral no exercício de suas
funções, nos teimos do art. 19. § 3® da Lei Complementar Estadual
59/2005. pelo biênio 2017-2019.

GABINETE DADEFENSORAPÚBLICA-GERAL, em Teresina-PI, 10
de abrilde 2017.

n

PORTARIA GDPG- N° 296/2017

A DEFIÍNSOR A PÚBLICA GERAL, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13, inciso XX, da Lei Complementar Estadual n®
059. de 30 de novembro de 2005.
CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente
pelas partes, dc acordo com suas cláusulas e as nomias da Lei n°.
8.666. dc 21 dc junho dc 1993:
CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração


