
", 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONTRATO N° 045/2019/DPEPPI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01984/2019/DPE/PI 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2019, ART. 24, II, DA LEI 8.666/1993. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO, QUE 
SERÃO INSTALADAS NOS BANHEIROS DO 
PAVIMENTO TÉRREO DO NÚCLEO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA, LOCALIZADO NA 
JOÃO XXIII, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
PIAUÍ, E A EMPRESA MENDES & VIANA 
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA, NOS TERMOS DA LEI 
8.666/93. 

CONTA BANCÁRIA:  

BANCO BRADESCO  

AGÊNCIA N° 2120  

C/CORRENTE N° 18.127-7 

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 seu Defensor Público Geral ERLSVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, 

casado, inscrito no RG n° 1.318.165 SSP-PI, CPF n° 678.035.473-20, com endereço profissional 

na Rua Jaicós, n° 1435, Bairro fihotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, denominada 

CONTRATANTE e do outro lado a empresa MENDES 8z VIANA COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

n° 11.225.889/0001-21, estabelecida na Rua Sergipe, n° 1147, Loja A, Bairro Pirajá, CEP: 

Defensor:ia Pública do Estado do Piaui. Coordenadaria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mall cpldpendefensorle.pLdefar. 
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DO ESTADO DO PIAUI 

64.003-720, nesta Capital, telefone: (86) 99960-0003, doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato por GISELLE MENDES TEIXEIRA, RG 5.021.422 SSP-PI, CPF 

026.447.683-22, residente e domiciliada na Quadra B, Casa 029, Conjunto Novo Milénio, Bairro 

São Sebastião, Teresina/PI, CEP: 64.087-010, resolvem de comum acordo firmar o presente 

Contrato para aquisição de portas em alumínio que serão instaladas nos banheiros do pavimento 

térreo no núcleo da Defensoria Pública localizado na Avenida João XXIII, considerando o  

resultado do Processo Administrativo n° 01984/2019/DPE/PI, de acordo com as Leis Na  

8.666, de 21 de ¡unho de 1993, e suas alterações posteriores  mediante cláusulas e condições 

que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a conta-Mação de empresa para aquisição de 07 (sete) portas 
de alumínio, que serão instaladas nos banheiros do pavimento térreo no núcleo da Defensoria 

Pública localizado na Avenida João XXIII, conforme especificações e de acordo com o termo de 

referência e a proposta da empresa, que passa a integrar este instrumento, independente da transcrição. 

ITE 

M 

ESPECIFICAÇAO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

01 PORTA DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIAS, 
LARGURA 	DE 	60x180 	CM, 	COM 
DOBRADIÇAS E FERROLHOS. 

07 unidades R$ 397,00 

VALOR TOTAL: R$ 2.779,00 (dois mil e setecentos e setenta e nove reais). 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTAÇÃO 

2.1. 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 

3.1. O objeto deste contrato será prestado pela CONTRATADA, sob o regime de execução indireta 

conforme indicado em Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho expedida pela Defensoria Pública do 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratas 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpeadefensorla.pi.def.br. 
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DO ESTADO DO PIAUÍ 

Estado do Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta. A 

contratação será pelo critério MENOR PREÇO; 

3.2. O objeto da presente contratação destina-se ao fornecimento de produto caracterizado como 

comum, assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho e qualidade esteja objetivamente 

definido, utilizando-se de especificações usuais de mercado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. A CONTRATADA receberá pelo fornecimento de 07 (sete) portas de alumínio a 
importância de It$ 2.779,00 (dois mil e setecentos e setenta e nove reais); 

4.2. O pagamento será efetuado à contratada até o 30° dia após a execução, conforme atesto da 

execução do objeto pelo fiscal do contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal, através de 

depósito bancário; 

4.3. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas 

condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser 

impresso e juntando aos autos do processo próprio. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

5.1. 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. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS 

6.1. As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da Fonte de 

Recurso (100), Natureza (339030/339039) e Atividade (2290). 

CLÁUSULA SÉTIMA —DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 

7.1. As portas elencadas deverão ser entregues na Avenida João XXIII, sede da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, Teresina — Piauí, aos cuidados da Coordenação de Infraestrutura e 

Materiais; 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpidpeadefensods.piclef  
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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

7.2. A CONTRATADA arcará com todos os custos de entrega do material, se responsabilizando 

por falhas e danos aos produtos resultantes do transporte. 

7.3. O material deverá ser entregue em até no máximo 15 (quinze) dias corridos, contados 

da solicitação do órgão condicionado à entrega da nota de empenho. 

CLÁUSULA OITAVA — ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. O material será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do serviço com a especificação. O recebimento definitivo de cada solicitação será 

feito após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, o que 

deverá ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias do recebimento provisório. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

8.1. O presente contrato terá vigência a partir da sua data de assinatura até 31(trinta e um) de 

Dezembro de 2019. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

10.1. 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 PRIMEIRA— DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

11.1 Compete à CONTRATANTE: 

11.1.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n° 

8.666/93, através do fiscal de contrato, conforme Portaria a ser determinada pelo 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí; Promovendo o acompanhamento e a 

fiscalização da entrega, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas; 

11.1.2. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à entrega do objeto e às 

especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da 

Fiscalização sobre a ação da contratada; 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262, 

CEP: 64.046-020, Teresine-PI, E-mail coldpeQdefensorie.pi.detbr. 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

11.1.3. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento da entrega do objeto, 

acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto 

aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

11.1.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto; 

11.1.5. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com 

o cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do 

objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

11.1.6. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato, após conferência e o atesto pelo 

fiscal do contrato; 

11.1.7. No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua entrega, caberá à 

contratante, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento 

das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada. 

11.1.8. A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências 

porventura verificadas na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das 

sanções cabíveis. 

11.2. Compete à CONTRATADA: 

11.2.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 

contribuições previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes ao pleno fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações 

decorrentes da execução do objeto da contratação; 

11.2.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Termo de Referência, 

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou 

culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier 

a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante; 

11.2.3. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 

11.2.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da 

contratante; 

Defensoria Pública do Estado do Raul. Coordenadoda das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-526Z 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpendefensoda.pi.def.br. 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

11.2.5. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 

execução do contrato e às demais informações da contratante, a que a contratada tiver 

conhecimento; 

11.2.6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos 

e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto; 

11.2.7. Entregar, dentro de 05 (cinco) dias úteis, os materiais rejeitados pela fiscalização 

exercida pelo fiscal do contrato, que não estejam conforme as especificações exigidas por 

este Termo de referência. 

11.2.8. Executar fielmente o Contrato e o Termo de Referência, em conformidade com as 

cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, de forma 

a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES 

12.1. 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). 

12.2. 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; 

12.2.1. Advertência; 

12.2.2. 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; 

12.2.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

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

12.2.4. 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; 

12.2.5. Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 	G.1))e—eic 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpeadefensoria.piEdef.br. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO 

13.1. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

13.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 

13.1.2. Atrasos injustificados nos prazos de entrega do objeto; 

13.1.3. Paralisação na entrega do objeto sem a devida justificativa; 

13.1.4. A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo de 

recuperação judicial ou extrajudicial; 

13.1.5. A dissolução da sociedade; 

13.2. 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; 

13.3. 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 CONFRATADA conforme dispõe o § 2", do art. 

79, da referida Lei; 

13.4. 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 anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA VINCULAÇÃO 

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

apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo 01984/2019, a Lei N° 8.666/93, 

suas alterações posteriores e demais legislação aplicável. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

15.1. 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. 

Defensoda Pública do Estado do Piaui. Coordenadotia das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail coldpeLi0defensoria.pi.defer. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

16.1. 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 

17.1. 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, 16 de setembro de 2019. 

lts4v1./ 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 
Q 	S DOS REIS 

CONTRATANTE 

31;x1-ek, 	 irsuCr-te,C,a. 
GISELLE MENDES TEIXEIRA 

MENDES & VIANA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
CONTRATADA 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, TeresIna-PI, E-mail cpldpeadefensoda.pl.detbr. 
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CONTRATO N° 044/2019/DPE/PI 
Processo Administrativo n" 02069/2019/DPE/PI 
Pret3o Eletrônico SRP n"006/2019/CLC/DPE 
CONMATANTE: DEFENSO1RIAPÚBLICA DO ESTADOIXIPIAUÍ 
CNPJ: 41.263.856/0001-37 
CONTRATADA: PROGREDIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 
IECNOLOGLA 
CNPJ: 18290.324/0001-77 
Objeto: Prestação de serviço de instalação, desinstalação, reinstalação, 
manutenção, limpeza e troca de peças dos aparelhos de ar 
condicionado existentes nos prédios da Defensoria Pública do Piauí 
situados no interior do Estado. 
Valor total do contrato: RS 105.307,25 (cento e cinco mil, trezentos 
e sete reais e vinte e cinco centavos). 
Fonte Recursos: Fonte de Recurso (100), Elemento de Despesa 
(339039/339030) eAtividade (2290). 
Fundamento Legal: Leis Federais n". 8.666/1993 e Lei 10.520/2002. 
Data de Assinatura: 13 (treze) de setembro de 2019. 
Vigência: O prazo de vigência será da data de sua assinatura até dia 
31 de dezembro de 2019. 
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E 
PROGREDIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA. 

CONTRATO N° 045/2019/01'E/P1 
Processo Adm inistrativo n° 01984/2019/DPE/PI 
Dispensa de Licitação n°023/2019,Artigo 24,Inciso 11, da Lei 8.666/93. 
CONTRATANTE: DEFENSORIAPÚBLICADOESTADO DOPIAlUi 
CN1'J: 41263.856/0001-37 
CONTRATADA: MENDES& VIANA COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 11.225.889.0001-21 
Obj;:to: Contrafação de empresa para aquisição de porias de alumínio, 
que ..2rão instaladas nos banheiros do pavimento térreo do núcleo 
da Defensoria Pública, localizado na João XXIII. 
Valor total do contrato: RS 2.779,00 (dois mil e setecentos e setenta 
e nove reais). 
Fonte Recursos: Fonte de Recurso (100), Elemento de Despesa 
(339030/339039)e Atividade (2290). 
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993. 
Data de Assinatura: 16(dezesseis) de setembro de 2019. 
Vigência: O prazo de vigência será da data de sua assinatura até dia 
31 de dezembro de 2019 
Signatários: DEFENSORJA PUBLICA DO FST.ADO DO PIAI 1 E 
MENDES & VIANA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira 
Tapety, 138, E. Noivos Teresina Piou- 	pelo tel. (86) 99476-5262. 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
Ato Adtninistrativo 

TERMOADITIVO N" 00.3/2019/DPE/P1  
Proéesso Administrativo n" 02020/2019/DPFJP1 
Pregão Presencial SRP n°013/2017/DPE/P1 
Contrato n° 017/2018/DPE/PI 
CONTRATANTE: DEFENSORIAPÚBLICADO MIADO DO PIAUÍ. 
CNPJ: 41263.856/0001-37 
CONTRATADA: MART1NSEREISLTDA. 
CNPJ: 02.710.009/0001-11 

'RORRCKiAÇÃO do Contrato n° 017/2018, pelo período de06 
. 	*'N. vigorando, portanto, apartir de 01/10/2019 até 31/03/2020. 

atol mensal do contrato: R$ 66.354,77 (sessenta e seis mil e 
trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) 
Incite Recursos: Fonte (100), Elemento de Despesa (339037) e 
Ati‘ idade (2290). 
Fu ndanten to Legal: Leis Federais n°8.666/1993 e 10.520/2002. 
Dato de A ssin a tura: 16 (dezesseis) de setembro de 2019. 
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E 
MARTINS E REIS LTDA. 

RESCISÃO DO CONTRATO N°097/20.18/DPE/P1 
Processo \clniinistratívo n° 01902/2019/DPE/PI 
ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2018/SRP/MP/PI, 
11H! .R 	36/2018/NEP/PI. 
Contrato n" 097/2018/DPE/PI 
((TRATANTE:DEFENSORIAPÚBLICADOESTADODOPIAUE 
( N11,1 11 163.856/0001-37 
(O1 11.,X FADA: 1P2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 
mui romintkuRni. 
CNP.I. 17./93.657/0001-30 
Objeto. R! :SC !NÃO UNILATERALDOCONIRATON'097/2018/DPE/ 
PI deu:trent,: de descumprimento da Cláusula Oitava-Dos Locais e 
dc Prazo de Execução dos Serviços. 

ator dr contrato: RS 912.203,49 (novecentos e doze mil duzentos e 
três reais e quarenta e nove centavos) 
Fonte Recursos: Fonte (100), Elemento de Despesa(339039, 339030 e 
449951) 
Eurnta r. ereto legal: Lei Federal n°8.666/1993. 
Data Fe :is: inato ra: 17 (dezessete) de setembro de 2019. 
Signah: rios: DEFPNSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI E 
1P21'EE. SERVIÇOS DECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIAFIRELL 

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da 
De (eram ria Púbiica do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira 

r38. B. Noivos Teresina- PI ou pelo tel. (86)99476-5262. 
Of. 122 

; 	! 	(•,! DOES IAD° DO PLUJI 
yUL 	riI AN(s  ESTADUAL DA ASSISTÊNCLA SOCIAL. TRABALHO E n 	i  

EXTRAIO DE CONTRATO N° 17/2019 

Auministrativo:AA.002.1.004250/19-61 
1: an,1.1...entação Legal: Lei n" 8.666/93, Lei n° 10.520/02 e suas 
apl ic. ões hem como â legislação aplicável e as condições previstas 
no 	lietrônico n° 27/2017-DL/SLC/SEADPREV, Resolução 

tCí:Jc" Orl 2'20 !7 e Liberação n° 0358/2019 -DIJSEADPREV/P1. 
: arc OFsiado do Piauí, por intermédio da SecretariaEstadual 

c 	. 	rna Social. rabalho e Direitos Humanos. 
("Ni' 	'o:tratante: 09,579.079/0001-21 

o: a: atada: J E hlEVA LIMA EIRELI. 
t 1X1.11 d.: Contratada: 04.162.704/0001-11 
O bje: o: Contrata:Ao de serviço de Locação de Veículos do tipo micro- 
di rio, c, Ôni bus para atender a demanda da SASC. 
Vui'' 	90 ;50,S1 (Noventa mil trezentos e cinquenta reais e 

uni cemavos). 
ae Recursos: Unidade Orçamentária 300101/30101, Natureza 

1:390.19. Projeto Atividade: 2801/2254/1694/2200, Fonte 
irlu0:.;011)01/0118000000. 

,iaattat 16/09/2019. 
:1 	1i kloze) meses. contados da data de assinatura do contrato. 

h:inala:1os. Ana Paula Mendes de Araújo - Secretária de Estado da 
isi/,:é.:cia Social. Trabalho e Direitos Humanos - (Contratante) e 

Jos nen; e Silva lima-1 [SILVA LIMA EIRELI. (Contratada). 

Of. 1065 



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

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 18 de 

setembro de 2019. 
„fie"( s,  1.— 

r ues dos Reis 
Def&or#üblico Gerai do Estado do Piauí 

Rua Jaicds n" 1435— Bairro: Ilhotas CEP: 64.014-060 — Temias —P1 
clefensoriapublicaãciefensoria.pi.def br 1evww.defensoria.piuletbr (96) 3233-3177 

 

PORTARIA GDPG N°911/2019 

0012ISORIA PÚBLICA 
00 SIADO (X) PIAU 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual ri° 059, 

de 30 de novembro de 2005. 

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente pelas 

partes. de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei 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, por força do artigo 67 da Lei n° 

8.666/93; 

RESOLVE: 

Art. 1° DESIGNAR o servidor DARIO BASTOS FORTES DO REGO. 

matrícula rr 309.846-0, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato 

n" 045/2019/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ e a empresa MENDES & VIANA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA., CNN n° 11.225,889/0001-21, que tem por objeto a contratação de 

empresa para aquisição de 07 (sete) portas de alumínio, que serão instaladas nos banheiros do 

pavimento térreo no núcleo da Defensoria Pública localizado na Avenida João XXIII. 

Art. 2° DESIGNAR o servidor LUCAS TAUAN CHIQUITO MARTINS, 

matrícula n° 333308-6, para acompanhar e fiscalizar, como suplente a execução do contrato e 

aditivos acima descritos nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 30  DESIGNAR o Defensor Publico, 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 terá vigência até o 

vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver. 



10, 
Diário Oficial  -NA: 

TeresinalP0 Sexta-feira, 20 de setern ro de 2019 -1%V" /17 13 

apanows .0sucs 
OW,s—ardiliStr. 

PORTARIA GDPG N°909/2019 
ODEFENSORPUBL1COGERALDOESTADODOPIAUí, 

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, de acordo com suas cláusulas e as normas da 
Lei n° 8.6M, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
Pública, por força do artigo 67 da Lei n91666/93; RESOLVE: 

Art.1°. 'REVOGAR a Portaria GDPG n°529/2019. 
Art.2°. DESIGNAR a serv idora CAMILA DAMASCENO 

CAVALCANTE CASTELO BRANCO, matrícula n°309839-7, para 
acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato n°038/ 
2015/DPE/Pl.ctlebradoentreaDEFENSORIAPUBLICADOESIADO 
DOPIAUI ea empresa RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA„ CNPJ n°15.183.027/0001-34, que tem por objeto a locação de 
veículos para esta Defensoria Pública Estadual. 

Art.3". DESIGNAR aservidora RENATA CIBELE COSTA 
CAVALCANTI, matricula n°321657-8, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente a execução do contrato e aditivos acima descritos 
nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 4°. DESIGNAR o Defensor Público, Dr. IVANOVICK 
FEITOSA DIAS PINI1E1 RO, Diretor Administrativo, matricula n° 
207.852-0, para acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito 
das atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública. 

Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua 
garantia. quando houver. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE EUUMPRA-SE. 
GABINETE DA DEFENSORIA PUBLICA GERAL, em 

resina-P1, 18 de SETEMBRO de 2019. 
Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 
PORTARIA GDPG N°910/2019 

ODEFENSORPUBLICOGERALDOESTADODOPIAUL 
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, 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, por força do artigo 67 da Lei n°8.666/93;RESOLVE: 

Art.1° DESIGNAR o servidor DARIO BASTOS FORTES 
DO REGO. matrícula n°309.846-O, para acomNinhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do,Con trato n° 044/2019/DPE/PI, celebrado entre 
a DEFENSORIA PÇBLICA DO ESTADO DO PIAM e a empresa 
PROGREDIR COMERCIO [SERVIÇOS EM TECNOLOGIA, CNPJ 
n°18.290.324/0001-77, que tem por objeto a prestação de serviço de 
instalação, desinstalação, reinstalação. manutenção, limpeza c troca 
de peças dos aparelhos de ar condicionado existentes nos prédios da 
Defensoria Pública situados no interior do Estado. 

Art. 2° DESIGNAR o wrvidorl ICASTAIIAN CHIQUITO 
MARTINS, matricula if 333308-6. para acompanhar e fiscalizar, como 
suplente a execução do contrato e aditivos acima descritos nos 
impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 3° DESIGNAR o Defensor Público. Dr. IVANOVICK 
FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matricula 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 terá vigência até o vencimento do contrato e de sua 
garantia, quando houver. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE ECUMPRA-SE. 
GABINETE DA DEFENSORIA PUBLICA GERAL, em 

Teresina-P1, 18 de setembro de 2019. 
Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral' do Estado do Piauí  

PORTARIA GDPGN° 911/2019 
O DEFENSOR PÚBLICO GERALDO ESTADO DO PIAUÍ, 

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, 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, por força do artigo 67 da Lei n° 8.666/93:RESOLVE: 

Art.1° DESIGNAR o servidor DARIO BASTOS FORTES 
DO REGO, matricula n° 309.84.6-0, para acompanhar e fiscalizar como 
titular, a execução do Contrato n° 045/2019/DPE/PI, celebrado entre 
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAIJI e a empresa 
MENDES & VIANA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ if 11.225.889/0901-21, que tem por 
objeto a contratação de empresa para aquisição de 07 (sete) portas de 
alumínio, que serão instaladas nos banheiros do pavimento térreo no 
núcleo da Defensoria Pública localizado naAvenida João XXIII. 

Art.2" DESIGNAR0servidorLUCASTAUANCHIQUH'0 
MARTINS, matrícula tf 333308-6, para acompanhar e fiscalizar como 
sunlente a execução do contrato e aditivos acima descritos nos 
impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 3° DESIGNAR o Defensor Público, Dr. IVANOVICK 
FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matricula n° 
207.852-0, para acompanhas 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 terá vigência até o vencimento do contrato e de sua 
garantia, quando houver. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em 

Teresina-PI, 18 de setembro de 2019. 
Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 
PORTARIA GDPG N°912/2019 

O DEFENSORPÚBLICOGERAL DOESTADODO PIAUÍ, 
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. 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, por força do artigo 67 da Lei n°8.666/93:RESOLVE: 

Art.1°. REVOGAR a Portaria GDPG n°526/2019. 
Art. 2". DESIGNAR aservidoraCAMILA DAMASCENO 

CAVALCANTE CASTELO BANCO. matricula n° 309839-7, para 
acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato n°029/ 
2018/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO PIA Ui e aemprosaECLETICA COMUNICAÇÃO S/S 
LTDA, CNPJ n° 02.052.682/0001-01, que tem por objeto a prestação de 
serviços de publicidade a esta Defensoria Pública. 

Art.3°. DESIGNAR aservidora RENATACIBELECOSTA 
CAVALCANTI, matrícula n° 321657-8, para a.companhar e fiscalizar, 
como suplente a execução do contrato e aditivos acima descritos 
nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art.4°. 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. 5". Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua 
garantia. quando houver. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SEECUMPRA-SE. 
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em 

Teres na-Pl. 18 de setembro de 2019. 
Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 




