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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 083/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 02054/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N"24/2018/DPE/P1, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE CORRENTES,

POSTES E CADEADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PIAUÍ E A

EMPRESA

METARLÚRGICA), NOS TERMOS DAS LEIS 8.666/93.

LUIZ NETO-ME (SKALAA

CONTA BANCARIA;
BANCO DO BRASIL
AGENCIA N" 3219-0
C/CORRENTE N”12.267-X

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado do Piauí, entidade de direito público, por
intennédio da 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 FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES,
brasileira, casada, inscrita no RG 1 101413 SSP-PI, CPF 470.488.323-04, com endereço

profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE e a empresa A LUIZ NETO-MEE (SKALA
METALÚRGICA), CNPJ n.° 02.891.966/0001-91 e inscrição estadual n° 19.442.495-2, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por ANTONIO LUIZ NETO. RG 759.863-SSP
Pl. CPF 342.691.423-91, residente e domiciliado na Rua Mogi Mirim, 1960. Itararé, resolvem de
comum acordo fírmar o presente Contrato CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CORRENTES,
POSTES E CADEADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO
DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, considerando o resultado
do processo administrativo 02054/2018/DPE/PI. dc acordo com as Leis N*^ 8.666. de 21 de junho
de 1993. c suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO CORRENTES, POSTES E
CADEADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ de acordo com a planilha de preço, que
passa a integrar este instrumento, independente da transcrição.
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL

Aquisição de 22 (vinte

duas) correntes de aço

galvanizadas 3/16, com

8 metros cada, pintadas

em amarelo e preto. E

22{vinte dois) postes

demarcadores de vagas
de estacionamento com

dois ganchos laterais em

tubo galvanizado de
1.50 metros de altura e 3

polegadas de espessura,
com faixas refletivas em

amarelo e preto.

E 25(vinte e cinco)
cadeados n°40.

R$ 5.965,00 (cinco mil e novecentos e

sessenta e cinco reais).

01

LAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemenle 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, conforme 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.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá a importância de RS 5.965,00 (cinco mil e novecentos e

sessenta e cinco reais), que será paga no prazo de lei, de acordo com as quantidades efetivamente

entregues.

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

regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social e FGTS.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARÁGRAFO 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.

CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decon^entes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da Fonte

de Recurso (100) e elementos de despesa —339030 e 449052.
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DEFENSORiA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

CLAUSLLA SÉTIMA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá realizar o objeto do presente CONTRATO, rigorosamente de

acordo com os termos pactuados, os quais deverão ser entregues no local onde será instalado o

material, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta, mediante
requisição de acordo com a necessidade desta DPE/PI.

A entrega deverá ser efetivada conforme a solicitação do pedido.

§ r* - A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fomecimento/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).

§ 3® - Após 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a DPE/PI aplicará

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

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO AO FORNECIMENTO:

À fiscalização compete, entre outras atribuições:

a) Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que impliquem em

multas a serem aplicadas à CONTRATADA,

b) Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as

providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens.

c) Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo dos bens, objeto deste contrato,

indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento,

d) A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência até 31 (trinta  e um) de dezembro de 2018, contado a

partir da assinatura do contrato, estando a CONTRATADA obrigada a cumprir as obrigações relativas

ao objeto constantes neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - 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.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 entrega;
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DO ESTADO DO PIAUÍ

3 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços/objeto do presente contrato.

4 - solicitar o objeto deste contrato conforme quantitativos estabelecidos,

b) - Compete à CONTRATADA:

1 - executar llelmente o objeto deste contrato, de modo que a entrega seja efetuada 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 lodo 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 SEGUNDA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:

a. 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

a.2. Atrasos injustificados nos prazos de entrega dos serviços;

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 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 Xll a XVll. do ait.

78. da Lei Federal N° 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme dispõe o § T. 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 fiiina CONTRATADA.

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

somente o valor correspondente aos serviços efetivamente entregues, deduzidos o valor de multa

contratual prevista na cláusula seguinte.

n

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

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).

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. I. Advertência;

a)

b)
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DO ESTADO DO PIAUÍ

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 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 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

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

apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo n° 02054/2018, a Lei N° 8.666/93,

suas alterações posteriores e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 SEXTA - 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 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 fornia. para

que surtam os efeitos reais e Jurídicos nele previstos.

Teresina-PI, 03 de setembro de 2018.

VANGELISTA NUNESFRANCISCA HILD

DEFENSqRA\PÚBLlCA-GERAL
contratanteV

''í

/ANJONIO $UIZ NETO
SKALA METALÚRGICA

CONTRATADA
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38 Ter&siaa(PI), QulMa-féraiSdc út^abro de 2ÚJ8 ● N^ i6S

f-XTRATQ DF. JUSTIFICATI VA/RATlFtCACÂO

PROC F-SSO ADMINISTRATIVO n" AA.900.1.014478/18-02
DISPFNSABILIDADE DE LICITAÇÃO;N“ 252H8
FUNDAMENTO LEGAL: Ari. 24, IV. da Lei 8.666/93. DECISÃO
JUDIC IAL EXARADA NO PROC ESSO JUDICIALN.^OOOOOOA-
2S.20I5.8.18.0004
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 30.000(TRINTA MIL)GRAMAS Dc
ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 - 10,
PROTEÍNA DO.SORO DO LEITE, VITAMINAS, MINERAIS,
ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE para a paciente JOÃO RAFAEL
SILVA RODRIGUES.
EMPRESASELECIONADA;ALFA MEDICO HOSPITALAR CNPJ
N.'’17.129.904/0001-14.

V-ALORTOTAL: RS 4.140.00 (quatro mil cenloe quarenta reais).
FONTE DE RECURSO: 100 TESOUROESTADLIAL
Outras Informações na Comissão de Licitação da SFSA PI,

OBJETO: AquisiçãodeOI (um) EXAME DE BRONCOSCQPIA
PARA MENORES DE 14 ANOS, paraa paciente ELOAR VITORIA
DIAS ELITE RIOSABREU.
EMPRESASELECIONADÃ: MED IMAGEM S/C
VALOR TOTAL: RS 1.200,00 (Llm Mil e Duzentos Reais)
FONTE DE RECURSO: 100 TESOURO ESTADUAL
Outras Informações naComis.são de Licitação da SESAPI,

Piiblique-sc.

FLORENTINOALVESVERASNETO
Secretário dc Estado da Saúde do Piauí

Of. 252

v4fYri?-^

oo êsMÓo õb Âmji

Piiblíque-se.
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Ato Administrativo

CONTRATO N° 083/2018/DPE/PI
Processo .Administrativo n° 02054/2018/DPE/PI
Dispensa de Licitação n” 024/2018/CLC/DPE/PI
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO EvSTADO DO PIAUÍ.
CNPJ:41.263.856/0001-37
CONTR.ATADA: ALUIZ NETO-ME (SKAl.A METALÚRGICA)
CNPJ: 02.891.966/0001-91

Objeto: Aquisição de correntes, postes c cadeados para identificação
das vagas de estacionamento do prédio da Defensoria Pública do
Estado do Piauí.
Valor total do contrato: R$ 5.965.00 (cinco mil e novecetuos e sessenta
e cinco reais).
Fonte Recu rsos: fonte (100) e elemento de despesa (449052) e (339030)
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993, art.24. inciso II.
Data de Assinatura: 03 de setembro de 2018.
Vigência: da data de assinatura até 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A
LUIZ NETO-ME.

EXTRATO DE JUSTinCATIVA/RATIFICACÂO
I .xOCESSOADMINISTRATIVO: N-ÁA.900.1.003565/18-24
DISPF.NSA BILIDADE DE LICITACÃO: N>» 253/18
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV. da l.ei 8.6Ó6./93, DECISÃO
JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO JUDICIAL N" 0019336-
97.2011.8.18.0140.
OB.IETO: Aquisição de 7.20Ü (sete mil e duzentos) mililitros de
ALIMENTO NUTRICION ALMENTE COMPLETO 1-10 ANOS,
PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, VITAMINAS, MINERAIS E
ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE e 1.500 (um mile quinhentos)
mililitrosdeMÓDULODETRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA
COM AGK, para o paciente S ARA SOUSA SILVA.
F.MPRESASELECTONADA: R.O CARVALHO DO NASCIMENTO
VALOR TOTAL: RS 1.152,00 (Um Mil eCento e Cinquenta e Dois
Reais)
EMPRF.SASELF.CIONADA: Al,FAMF.DICO HOSPITALAR
\’ALOR TOTAL: R$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)
FONTE DF- RECURSO; lOO-TESOlJROESTADUAL
Outras Informações na Comissão dc Licitação da SFSAPl.

Publique-se.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Eitdereço: Rua Nogueira
Tapely. 185, B. Noivos Teresina PI oupelotel. (86)99476-5262.

Of. 169

EXTRATO DE JU,STIFICATIVA/RATiFirArÃO

oaOCFSSO ADMINISTRATI VO: N«AA.900.1.014508/18-08
PENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: N>^254 18.

FUNDAMENTO LEGAL Art. 24. IV. da Lei 8.666/93. DECISÃO
JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO JUDICIAL N" 0019336-
97.20II-8.I8.ÜI40.
OBJETO: Aquisição de 90 (noventa) frascos de SUPLEMENTO
HIPERPROTEICA E HIPERCALÒRICO, RICO EM VITAMINAS.
MINERAIS E LIPÍDIOS,CONTÉM SACAROSE E LACTOSE,
ISENTO DE GLÚTEN e 1.500 (um mile quinhentos) mililitros de
MÓDULODETRIGLICERÍDEOSDECADEIAMÉDIACOMAGE,
para o paciente FRANCISCO LUCAS DE ARAÚJO ROSA.
EMPRESASELECIONAD.A: R.OCARVALHO DO NASCIMENTO
VALOR TOTAL: RS 724,50 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais e
Cinquenta C entavos)
EMPRESASELECIONADAtALFA MÉDICO HOSPITALAR
VALORTOTAL: R$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)
FONTE DF RECUR.SO: 100-TtSOUROESTADUAL
Outras Informações na Comissão de Licitação da SESAPI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato .Administrativo

CONTRATO N°084/2018/DPE/P1
Processo Administrativo n" 02018/2018/DPE/PI
Dispensa de Licitação n”023/20l8/CLC/DPE/Pl
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ;41263.85dWI-37
CONTRATADA: CENTRO MUSICALLTDA
CNP,J:41257.13Ü/0001-91
Objeto: Aquisição de 02 (dois) kits contendo 02 (dois) microfones
sem fio profissional tipo bastão
Valor total do contrato: RS 1.030,00 (um mil e trinta reais).
Fonte Recursos; fonte (100) e elemento de despesa {449052)
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993, an.24. inciso II.
Data de Assinatura: 03 de setembro de 2018.
Vigência: da data de assinatura até 3 I dc dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICADO ESTADO DO PI AUÍ E
CENTRO MUSICALLTDA

Publique-sc.

EXTRATOPEJUSTIFICATIV/VRATIFICACÃO

PROCESSO ADMINISTRATI VO: N''AA,900,1.008873/T 7-63
PÍSPENSABILIDADE DF LICITACÃO: N«274T8.
cnMr\ A iv/fiTMTr» ict-ai a... *>-1 aí.^’x\’í iMrr^ic ã

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira



^yff
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PORTARIA GDPG 566/2018

A DEFENSORA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUL no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo arl. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual n° 059. de 30 de

novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente pelas paites. de

acordo com suas cláusulas e as normas da Lei n° 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

n° 8.666/93;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 14.483, de 26 de maio de 201 1,

institui, em seu anexo 111. o Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização.

RESOLVE:

Art. 1". Designar o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES, matrícula n°

030.552-9 e CPF n" 273.489.543-91. para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do

Contrato n“ 083/2018/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

PIAUÍ e a empresa A LUIZ NETO - ME (SKALA METALÚRGICA), CNPJ n^ 02.891.966/0001 -

91. que tem por objeto a aquisição de correntes, postes e cadeados para identificação das vagas de

estacionamento do prédio da DPE/PI, com vigência  a partir do dia 03 de setembro de 2018, até o dia

31 de dezembro de 2018.

Art. 2®. Designar o servidor SAMUEL CASTRO OLIVEIRA, matrícula n° 318506-

X e CPF n” 027.468.823-96. para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do Contrato

acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3". Designar o Defensor Público, Dr. IVANOVICK FEITOSA DIAS

PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula n° 207.852-0, para acompanhar a execução do referido

contrato, no âmbito das atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 4". Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e lerá 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. 1 1 de setembro

de 2018.

Leal Evangelista NunesFran cisca ífti
Defensora Púhl ca Geral do Estado do Piauí

Rua Jaicós n“ 1435 - Bairro; Ilhotas CEP: 64.014-060 - Teresma - PI
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br 1 www.defensoria.pi.def.br 1 (86) 3232-0350
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('ONSIDIÍRANDO que o Decreto Estadual n“ 14.483, de 26 dc maio
de 2011. institui, cm seu anexo III. o Guia de Fi.scalizaçâo dos
Contratos de Tcrceirizaçüo, RESOLVE:

Art. 1". Designar o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES,
matricula n" 030.552-9 e CPF n° 273.489.543-9!, para acompanhar e
llscalizar. como titular, aexecução do Contrato n"082/2018/DPE/PI.
celebrado entrca DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
e a empresa C L BESERRA & CIA LTDA EPP, CNPJ n'’
07.239.237.0001 -79. que tem por objeto o fornecimento de águamincral
para a DPE/Pl, a serem entregues nas dependências da DPE/Pl.
conforme item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contraio

supramencionado. com vigência a partir do dia 28 de agosto de 2018,
até o dia 31 dc dezembro de 2018.

Art. 2". Designaroservidor SAMUEL CASTROOLIVEIIUX. matrícula
n°318506-XeCPF n“ 027.468.823-96, para acompanhar  e fiscalizar,
como suplente, a execuçüo do Contrato acima descrito nos
impedimentos legais c eventuais do titular.

Art. 3". Designar o Defensor Público, Dr. IVANOVICK FEITOSA
DIAS PI.NIIEIRO, DiretorAdministrativo.matrícuIan° 207.852-0, para
acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito das
atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

A rt. 4". Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando
houver.

Art. 3“. Designar o Defensor Público, Dr. IVANOVICK FEITOSA
DIAS PINI FEIRO, DiretorAdministrativo, matricula n° 207.852-0. para
acompanhar a execução dos referidos termo aditivo  e contraio, no
âmbito das atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria
Pública

Art. 4". Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando
houver.

Cl ENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINErEDADEl-ENSORIAPÚBLICAGERAL.emTeresina-PI. 1 1
de setembro de 2018.

PORTARIA GDPGN”566/2018
A DEFENSORA PÚBLICA GER.\LDO ESTADO, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei
Complementar Estadual n° 059, dc 30 dc novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente
pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei n"
8.666. de 21 dc 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 n°
8.666/93;CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E aJMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Tercsina-Pl. 11
de setembro de 2018.

CONSIDEIL\NDO que o Decreto Estadual n° 14.483, de 26 dc maio
dc 2011. institui, em seu anexo III. o Guia dc Fiscalização dos
Contratos de Terceirização. RESOLVE:

PORTARIA GDPG N“565/2018
A DEFENSORA PÚBLICA GERALDO ESTADO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei
Complementar Estadual n“ 059, de 30 dc novembro de 2005.

Art. I”. Designar o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES,
matrícula n° 030.552-9 e CPF n° 273.489.543-91, para acompanhar e
fiscalizar, como titular, aexecução do Cmntrato n®083/2ül8/DPE/PI
celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

eacmpresaALUIZNETO-ME(SIGVL/\ METALÚRGICA),CNPJ n°
02.891.966/0001-91, que tem por objeto a aquisição de correntes,
postes e cadeados para identificação das vagas de estacionamento
do prédio da DPE/PI. com vigência a partir do dia 03 de setembro de
2018,atéodia3l de dezembro de 2018.

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmcnte
pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei n”
8.666, de21 dejunhode 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 n"
8.666/93;

CONSII)EIL\NDO que o Decreto Estadual n“ 14.483, de 26 de maio
dc 201 1. institui, cm seu anexo III, o Guia de Fiscalização dos
Contratos de Terceirização,

RESOLVE:

Art 2". DesignaroservidorSAMUELCASTROOLIVEIRA.maíricula
n°318506-X eCPF n° 027.468.823-96. para acompanhar e fiscalizar.
como suplente, a execução do Contrato acima descrito nos
impedimentos legais e eventuais do titular.

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

Art.r. DesignaroservidorGUSTAVO HENRIQUE MARQUES
.AVELINO, matrícula n® 309.840-X e CPF n° 374.722.833-04, para
acompanhar e fiscalizar, como titular, ae.xccução do Termo Aditivo n°
001/20I8/DPE/PI, referente ao Contrato n® 017/2018/DPE/PI,
celebrado entre a DEFENvSORIA PÚBLICA DO ESTA DO DO PIAUÍ
e aempresa .MARTINS E REIS LTDA, CNPJ n°02.710.009/0001-ll.
que tem por objeto a renovação do Contrato n° 017/2018/DPE/PI
pelo período de 06 (seis) meses, vigorando, portanto, a partir de 01/
10/2018 até 31/03/2019; bem como a supressão dc 23.33% (vinte e
três inteiros e trinta e três décimos por cento) do valor total do
Contraio supramencionado.

Art. 2®. Designar a servidora ANA .MÁROA DA COSTA SANTOS,
matrícula n® 289928-X e CPF n° 663.937.953-87, para acompanhar e
fiscalizar, como suplente, a execução do termo aditivo c do contrato
acima descritos nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 4®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando
houver.

CIENTl FIQUE-SE. REGISTRE-SE ECUMPRA-SE.

GABINETEDADEFLTiSORlAPÚBLICA GERAL, em Teresina-Pl, 11
dc setembro de 2018.

Frandsca Hiideüi Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública-Gerat do Estado do Piauí

Of.476


