
DEFEIMSORIA PÚBLICA
■

A
DO ESTADO DO PIAUÍ

,

CONTRATO N° 54/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 01074/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2018, ART.24, II, DA LEI n** 8,666/1993

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTOS E

CINQÜENTA) CAMISETAS PARA O EVENTO

SEMANA DO DEFENSOR, QUE ENTRE SI

CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA ÍCARO

ARIEL DA SILVA PINHEIRO 0521373686 NOS

TERMOS DA LEI N” 8.666/93, ART. 24, II.

CONTA BANCÁRIA:

BANCO DO BRASIL S/A:

AGÊNCIA N°: 5602-2

C/CORRENTE N": 50555-2

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n°

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 ÍCARO ARIEL DA SILVA PINHEIRO 0521373686, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 23.941.550/0001-00, estabelecida no Dirceu Arcoverde I, /

Quadra 128, Casa 02, Itararé, Teresina-PI, tel (86) 3231-9364/ 9 9809-9868, doravante

denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu sócio administrador ÍCARO

ARIEL DA SILVA PINHEIRO, inscrito no CPF sob o n° 052.137.363-86, portador da

Carteira de Identidade N® 328.549-4 SSP-PI,

CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato para contratação

de empresa para confecção de 350 (trezentos e cinquenta) camisetas para o evento
Semana do Defensor,

01074/2018/DPE/PL de acordo com as Leis n” 8.666, de 21 de junho de 1993

Mterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I

doravante denominada apenas

considerando o resultado do processo administrativo

e suas
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DEFEIMSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O prcscntG contrato tem como objeto contratação de empresa para confecção

de 350 (trezentos e cinquenta) camisetas para o Evento Semana do Defensor, conforme

especificações constantes neste contrato e processo administrativo.

ESPECIFICAÇÃOITEM QUANTID VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTALADE

01 Camisas na cor verde, malha Dry Fit,

sublimada em impressão digital (frente

e costa). Gola redonda, manga curta.

350 R$ 20,00 RS

7.000,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO RS 7.000,00 (sete mil reais).

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 Fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto deste contrato será fornecido pela CONTRATADA, sob o regime de
execução indireta confonne 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 R$ 7.000,00

(sete mil 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.

CLÁUSULA 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.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ ' '

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da

Fonte de Recurso 100 e elementos de despesa 339039 e 339030.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO;

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,

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 conclusão da

reforma.

c) Configurando-se atraso na EXECUÇÃO, 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 EXECUÇÃO 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.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência a partir da data de assinatura até 31 de

Dezembro de 2018.

A vigência do contrato, prevista no caput desta cláusula fica condicionada à

existência de créditos orçamentários para o exercício em que ocorrerão as despesas.

CLÁUSULA 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;
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PlAUl

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

b) - Compete à CONTRATADA:

1 - executar fielmente 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 _ transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia

anuência da CONTRATANTE;

Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da6.

convocação;

7. - Acatar e atender as reclamações quanto às especificações, validade e

quantidade das passagens, 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.l. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

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 Termo 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

0 § 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 firma 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.
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DO ESTADO DO PlAUl

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

execução do contrato, fica sujeita a

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

a) Pelo atraso injustificado na

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 rf 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

a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e apóssempre que

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 VINCULAÇAO

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

pesquisa de mercado realizada no ProcessoAnexos, apresentada pela CONTRATADA

Administrativo n° 01074/2018, bem como na Lei N° 8.666/93 e em suas alterações posteriores

e em

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.
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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ
..V,

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, fimiam o presente em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Teresina-PI, 16 de maio de 2018.

DRA. FRANCISCA HILlD TH LEAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA GERAL

CONTRATANTE

l^soJlO 0 ●
x'-uhi>Jí p

ícaro ARIEL da silva pinheiro 0521373686

CONTRATADA
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Diário Oficial

37Teresina(PI), Quarta-feira, 16 de maio de 2018 ● N" 91

GOVERNO 1)0 ES I ADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DECUI.TURA

GOVERNO DO ESIADO DO PIAUÍ
*  FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA

ERRATA DO EXTRATO DO EXTRATO DO CONTRATO NsOOl/18

Referente à publicação do dia 10 de maio de 2018, págna 56.
EXTRATO DOCONTlATONglO/2018

AA.002,1.000193/18^3Número do Processo

ONDE SE LE:'EXTRATO DO COOTRATONS 001/18’. Modalidade de licitação Pregão n2 018/2016- SEADPREV. überação ns 0226/2018-
SEADPREV.

LEIA-SE: “EXTRATO DO CONTRATO N^ 089/18'.

Fundamento legal Lei n* 10.520, de 17/07/02, Decretos Estaduais n^ 11.346 de

30/02/04,14.483/2011 enM6.212/2015, Dec^msFederaisn-

3.555/00 e n® 5.450/2005, Subsidiariamente a Lei n- 8.666/93.

MARLENILDES UMA DA SILVA

Secretária de Estado de Cultura do Piauí

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N^ 118.b/2017 Nomedo Contratante
NOME DA CONTRATANTE Secretaria de Estadode Cultura ● SECULT

26Í95.877/0001-81CPIDACONTRATAOTE 05.782.352/0001-60 CNPj do Contratante
NOME DA CONTRATADA POLLYANNAKARENDESOUSASA

iIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDACPF DA CONTRATADA Nome do Contratado007.797,063-23

Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na
liberação do recurso e pela alteração no Elemento de Despesae
que os efeitos doaditivo retroagem a data dodia 12 de dezembro
de 2018,

RESUMO DO OBEJTO DO
ADITIVO

97.336,895/0001-71CNPj do Contratado

Contratação de serviços de mão de obra terceirizada de natureza
contínua.

Resumo do objeto do contrato

PRAZO DEVIGENCiA 180 (Cento e Oitenta] dias

PRAZO DE EXECUÇÃO 180 (Cento e Oitenta) dias 12 (doze) me^sacontarda data deassinaturadocontrato.
Prazo detigéncia

DATA DA ASSINATURA DO

ADITIVO 08/04/2018
110,000,00(centoedez mil reais)Do valor do Contrato

VALOR GLOBAL R$1.00Q.OO(MilReais)

AÇAO ORÇAMENTARIA 51101 Prazo deexecução
FONTES DERECUROS 100001001

04/05/2018Data de assinaturado ContratoSIGNATÁRIOS

CONTRATO

DO PELA CONCEDENTE: MARLENILDES UMA DASILVA
PELA CONVENENTE: POLLYANNA KAREN DESOUSA SA.

Ação orçamentária

Of. 066 33.90,37
Natureza de despesa

219

●-■VYY-
Fonte de Recursos

Pela Contratante: MARCOSSTELNER RODRIGUES MESQüfTASignatários do contratoMrcirMUA fúuiCÁ
OC tx> «

Pela Contratada: |OÀO FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

AtoAdmini-strativo

MARCOS STEINER RODRIGUES MESQUITA
Pm/DENrEWn/iVWpiO PIAUÍPREVimClA

C()NTR.\TO N^flS4/2018/nPF/PI
Proccs.so Administrativo n”01074/2018/CLC/DPE/PI
Dispensa de Licitação art. 24, II Lcj 8.666/1993.
CONTRATANTE: DEFENSORlA PU BLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/OOOI-37
CONTRATADA: ICAROARIELDASILVAP1NHEIRO0521373686
CNP,I:23.941.550/000l-00
Objeto: confecção de 350 (trezentas e cinquenta) camisetas para o Evento
Semana do Defensor.
Valordo contrato: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339030) (339039).
Fundamento Legal: Lei Federal 8.66(^1993.
Data de Assinatura: 16 (dezesseis) dc maio de 2018.
Vigência; a partir data dc sua assinatura até 31 (trinta e um) dc Dezembro
de 2018.
Signaüírios: DEFENSORlAPÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ  E ÍCARO
ARIEL DA SILVA P1NIIE1RO0521373686.

Of.2071

Aempresa ENGIPEC INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA-ME,CNPJ N°
10.402.936/0001-00.

Toma público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Oeiras - SEMA, a Licença de
Regularização - LR, para as atividades 25.11-0-00  - Fabricação de
estruturas metálicas e 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e
produtos de concreto, cimento, fi brocimento, gesso e materiais
semelhantes, situada a Av. Transamazônica, N° S/N, BR23, Bairro Rodagem
de Picos, Oeiras-Pi, Cep 64.500-000, Estado do Piauí. Onde foi detemiinado
relatório descritivo da atividade.

.Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Defensoria Publicado Estado do Piauí. Endereço: RuaNogueiraTapety,
138, B. Noivos Teresina- PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

Of. 104 P. P. 23668
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Diário Oficial

8 Teresina(PJX - Quinta-feira, 27 de abril de 2017.  ● 75

PORTARIA GDPG- N° 288/2017 Pública especialmente designado, por força do art. 67 da Lei n". 8.666/
[993.
CONSIDERANDO que o Decrelo Estadual n” 14.483, de 26 de maio de
201 1. institui, em seu anexo III. o Guia de Fi,scalizaçào 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 Ge.slor
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 cm 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 c
comerciais, conforme o disposto no Guia de Fi.scalÍzação dos Contratos
de Terceirização (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 e 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 pra/.os
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 DEFTiNSORA 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.R^OLVE
DESIGNAR a Defensora Pública. Dra. CARLA SAMARA MARTINS

FERNANDES, para exercer o Cargo de Coordenador dos .Juizados
Especiais da Detensoria Pública do Estado do Piauí, na forma do art.
6”. VI. da Resolução CSDPEn“ 022/201 1, sem pagamento de qualquer
DAS ou substituição, pelo período de 07/(M/20l'^  a 07/10/2017. sem
prejuízo de suas atividades e com a devida anuência da Defensora
Pública.

GABINETE DA DEFENSORA PUBLICAGERAL. cm Teresina-Pí. 07
de abril de 2017.

PORTARIA GDPG- N° 290/2017

A DEFENSORA PUBLICA GERAL, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo an. 13. inciso XII da Lei Complementar Estadual n°
'^ 59. de 30 de novembro de 2(K)5.

CONSIDERANDO que a Defensora Pública titular de Paulistana. Dra.
Priscila Poegere Rodrigues da Silva, encontra-se afastada por razão de
licença-matemidade:
CONSIDERANDO
Defensor Público substituto natural. Dr. Paulo Henrique Ribeiro Rocha,
titular da Comarca de São João-Pl.

o grande acúmulo dc atribuições e serviços do

RESOLVE:

DESlGNARjflrfrc/éwtí/nm, extraordinariamente, o Defensor Público.
Dr ALVARO FRANCISCO CAVALCANTE MONTEIRO, titular da
Comarca de Simplício Mcndcs-Pl, para substituir na Comarca de
Paulistana-PI durante a segunda quinzena do mês de abril dc 2017.

PORTARIA GDPG- N° 291/2017

A DElTíNSORA PUBLICA-(íERAI>. no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 13. inciso XII da Lei Complementar Estadual n°
059. dc 30 de novembro de 2005.
CONSIDERANDO a indicação da Corregedora Geral. com amparo no
art. 19 da Lei Complementar 059/05, e com base na Resolução CSDPE
N“01 1/201 1. que regulamenta a ordem de substituição dos órgãos de
Administração Superior da Defensoria Pública, tudo vide Processo
Administrativo n"01034/2017.RESOLVE:
NOMEAR o Defensor Público de Categoria Especial. Dr. ITIANCISCO
DE JESUS BARBOSA, para o cargo dc Corregedor Auxiliar da
f orregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí, pelo

iênio 2017-2019.

PORTARIA GDPG- N° 292/2017

A DEFENSORA PÚBLICA-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 daConegedora Geral, com amparo no
art. 19 da Lei Complementar 059/05. e conforme Processo Administrativo
n°01034/2017.RESOLVE:
DESIGNAR as Defensoras Públicas. Dra.s. Andréa Melo de Carvalho
e Viviane Pinheiro Pires Setúbal, para. sem prejuízo de suas
atribuições, auxiliarem a Corregedora Geral no exercício dc suas
funções, nos termos do art. 19. § 3° da Lei Complementar Estadual n°
59/2005. pelo biênio 2017-2019.

GABINETE DADEFENSORAPÚBLICA-GERAL. cm Teresina-Pl. 10
de abriidc 2017.

ClENTIFlQUE-SE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DADEFENSORAPÚBLICAGERAL. em Teresina-Pi. 11
de abriidc 2017.

PORTARIA GDPG- N° 298/2017

A DEFENSORA 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 é competência do Defensor Público Geral
proceder ü remoção de Defensor Público, nos termos do art. 50. § 3".
Lei Complementar Estadual n° 59/2(X)5 e 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 Geral à autoridade que lhe seja subordinada:
CONSIDERANDO que o art. 15. incisos I c V, da Lei Complementar
Estadual n“ 59/2005 dispõem, respcctivamcnte. que  o Subdefensor
Público Geral auxiliará o Defensor Público Gera! no desempenho das
suas atribuições e exercerá as atribuições que lhes forem por ele
delegadas. RESOLVE:
Art. 1“ - Delegar a competência para realização dc concurso de remoç'ão
dc 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.CIENT1HQUE-SE REGISTRE-SEECUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, cm Tcresina-PI. 17
de abril de 2017.

PORTARIA GDPG- N° 301/2017

A DEFENSORA PÜBLICA-GERAL. no uso de suas atribuições legai.s.
conferidas pelo art. 13. inciso XVII. da Lei Complementar Estadual n°
059. de 30 de novembro dc 2(X)5. RESOLVE:

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

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICAGERAL. cm Tercsina-Pl. 18
de abril de 2017.

PORTARIA GDPG- N° 296/2017

A DEFENSORA PÚBLICA (íERAI.. 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 ficlmente
telas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei n°.
1.666. dc2l dc junho dc 1993:
CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração


