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3DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 047/2019/DPE/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02011/2019/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2019, ART. 24, II, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEIRAS DE RODAS,

QUE FICARÃO Ã DISPOSIÇÃO DOS

ASSISTIDOS NOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, QUE ENTRE

SI, CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA

DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

(DISDROL), NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.

CONTA BANCÃRIA:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N° 3219-0

C/CORRENTE N° 3236-0

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 ERISVALDO 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 Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, denominada

CONTRATANTE e do outro lado a empresa DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

(DISDROL), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 06.872.949/0001-68,

estabelecida na Avenida Leônidas Melo, n° 188, Bairro Piçarra, CEP: 64015-120, nesta Capital, \

e-mail disdrol@disdrol.com.br, doravante denominada y

CONTRATADA, representada neste ato por SÉRGIO RICARDO FREITAS SAMPAIO, RG ^

telefone: (86) 2106-8500,

f
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928.878 SSP-PI, CPF n° 374.255.793-91, residente  e domiciliado na Rua Monsenhor Gil, 3040,

Apartamento 1400, Condomínio Flamboyant, Bairro Ilhotas, Teresina/PI, CEP: 64.001-140,

resolvem de comum acordo firmar o presente contrato para aquisição de três cadeiras de rodas,

que ficarão à disposição dos assistidos nos núcleos da Defensoria Pública do Estado do Piauí,

considerando o resultado do Processo Administrativo n" 02011/2Q19/DPE/PI. de acordo

com as Leis N” 8.666, de 21 de iunho 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 contratação de empresa para aquisição de três cadeiras

de rodas, que ficarão à disposição dos assistidos nos núcleos da Defensoria Pública do

Estado do Piauí, conforme especificações e de acordo com o termo de referência e a proposta da

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

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO

Cadeira de rodas em aço, apoios de braço fixos,

apoios de pés articuláveis, dobrável, estofamento

em nylon, freios bilaterais, pneus maciços, para

usuários de até 90 kg.

03 unidades R$ 565,0001

VALOR TOTAL: RS 1.644,15 (um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos).

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 Fomecimento/Nota de Empenho expedida pela Defensoria Pública do

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

contratação será pelo critério MENOR PREÇO;

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coordenadoria das Licitações e Contratos
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3.2. O objeto da presente contratação destina-se ao fornecimento de produto caracterizado

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

definido, utilizando-se de especificações usuais de mercado.

como

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. A CONTRATADA receberá pelo fornecimento três cadeiras de rodas a importância de

RS 1.644,15 (um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos);

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.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

5,1. Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARAGRAFO ÜNICO - 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 (449052) e Projeto (1210).

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

7.1. Os produtos elencados deverão ser entregues no Anexo I do Núcleo Central da Defensoria

Pública do Estado do Piauí, localizado na Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro Noivos em Teresina

- Piauí, aos cuidados da Coordenação de Infraestrutura e Materiais.

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

por falhas e danos aos produtos resultantes do transporte.
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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 mesmo dia 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 if 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à licitante,

direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

ll.lCompete à CONTRATANTE;

11.1.1. 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;

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

acompanliamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto

aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;

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

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

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

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
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objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

11.1.5. 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;

11.1.6. 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.

11.1.7. 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;

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;

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;

11.2.2.

l
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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).

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;

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.

12.2.

12.2.2.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

12.1. 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;

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coordenadoria das Licitações e Contratos

Rua Nogueira Tapely 138, Bairro dos Noivos. Fone: (86) 3233-7407/99476-5262.
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, F-mail cpldDe!'«defensoria.Di.def.br.



DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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 CONTRATADA 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.

PARAGRAFO 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 VINCULAÇÂO

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

apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo 02011/2019, a Lei N° 8.666/93,

suas alterações posteriores e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÁO

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.

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.

Defensoria Publica do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
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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. 19 de Setembro de 2019.

L/-

U^ALmy MARQUES DOS REIS
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

CONTRATANTE

SÉRGIO RICARDO FREITAS SAMPAIO

DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA (DISDROL)

Sérgio fiícardo F. Sompak
Dif8tor'CRC*PI406O/O-3

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.
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1
Teresina(PI) Quarta-feira^ 25 de setembro de 2019 »,N“ 182

^2*. GOVERNODOESTApODOPIAtrf
SKCRF.TARIAI)ASAllDEDOt::STAIX)[K>PIAl.lf
MATERNIDADE DONAEVANGELINA ROSA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUi - UESPI

DDVDIPLAN/REFTORIA
iTiinniiiiBninimnngEmMflgmEmBirHii
dl6ttni»itmiaiiiMHiTii.imiiaii3lPROCESSO ADMINISTRATIVO N* 07.572/18.

ATO: TERMO DE RATIFICAÇÃO - INTERESSADO; ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO ■ ASCOM
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA IMPRENSA NACIONAL DE
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIW. DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E
DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA UESPI. VALOR: R$ 72.285,83
(Setenta e dois mil, duzentos e oitenta e dnco reais e oitenta e três
centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: An. 25, da Lei n'* 8.666/93. No
cumprimento do art. 26, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, autorizo a
presente RATIRCAÇÃO OE INEXIGIBILIDADE, determinando a

regularização dos procedimentos para a contratação direta da EMPRESA
IMPRENSA NACIONAL, regularmente inscnla no CNPJ(MF) sob o n'’
04.196.645/0001-00, estabelecida no Setor de Indústrias Gráficas - SIG,

Quadra 6, Lote 800, Brasília - DF, por INEXIGIBILIDADE DE UCITAÇÃQ,
em consonância com as justificativas e motivações constantes dos autos do
processo acima Identificado, tendo por motivado e Justificado □ ato.
' ‘ impra-se, Registre-se e Publique-se o extrato abaixo na fomia do art. 26
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. Gabinete tí  a Reilona, em Teresina
(PI), 23 de Setembro de 2019. Nouga Cardoso Batista. Reitor FUESPI.
INEXIGIBIUDADE OE LICrTAÇÃO
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 07,572/2018,
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA IMPRENSA NACIONAL DE
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS S
DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA UESPI. CONTRATANTE:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EST/0UAL DO PIAUÍ
CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL, VALOR: R$ 72.285,83 (Setenta
e dois mil, duzentos e oitenta e dnco reais e oitenta e très centavos).
FONTE DE RECURSOS: 100, ELEMENTO DESPESA: 3390-39
PROJETO/ATIVIDADE: 2000. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, da Lei
n“ 8.666/93. INFORMAÇÕES: CPL.

FUESPI.
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EXTRATO PARÁ PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo Goisí3'oaan5G]

;i djWSÍIilSbíIlIlCONTRATO N" 047/2019/DPE/PI
Processo .Administrativo n" 0201I/2019/DPE/P1
Dispensa de Licitaçãon°021/20I9,Ai:ti&o24,IncisolI,da Lei 8.666/93,
CONTTTATANTE: DEFENSORIA PUIH JCA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNP,I:41.263.856/0001-37
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
■OISDROL)
CNP.1:06.872.949/0001-68
Objeto; Contratação de empresa para aquisição de três cadeiras de

cias. que fi carão à disposição dos assistidos nos núcleos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.
Vaior total do contrato: RS 1.644,15 (um mil e seiscentos c quarenta
e quatro reais e quinze centavos).
Fonte Recursos; Fonte de Recurso (100). Elemento de Despesa
(449052) e Projeto (1210).
Fundamento Legal: Lei Federal n°. 8.666/1993.
Data de Assinatura: 19(dezenove) de .setembro de 2019.
Vigência; O prazo de vigência será da data de sua assinatura até dia
31 de dezembro dc 2019.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI E
DIS1 RIBl IDOR\ DE DROGAS LI DA(DISDROL).
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W.Maiores informações: Coordenadoriadas Licitações  e Contratos da

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapely, 138, B. Noivos Teresina- PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

Of.l26

BMBIffllIgiBBIM
HilsirBSiãiiíiat

Of. 1207



'  '● ● ■■ í
imDCMMSOWâ KHU€A

uo I viAt» m> i*iAui

PORTARIA GDPG N® 939/2019

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 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 a servidora SAMMYA SANTOS CASTRO, matrícula n®

321662-4, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato n® 047/2019,

celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO, ESTADO DO PIAUÍ c

DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA (DISDROL), CNPJ n® 06.872.949/0001-68, que

tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de três cadeiras de rodas que ficarão à

disposição dos assistidos nos núcleos da Defensoría Pública do Estado do Piauí.

Art 2®. DESIGNAR o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES, matricula n®

030.552-9, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contraio 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 Defensoría 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.

a

As-

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

GABINETE DA DEFENSORÍA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI. 25 de

setembro de 2019.

^^inl^aolvlarquea^ios Reis
Defeftsor Público Geral do Estado do Piauí
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ATHENAS no âmbito da Detensoria Publicado Estado do Piauí, com
a seguinte composição:

I - PRESIDENTE: Defensor Público IVANOVICK FEITOSA

PORTARIA GDPG N° 939/2019
O DEFENSOR PÚBLICO GERALDO ES FADO DO PIAUÍ,

no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX
da Lei Complementar Estadual n° 059, de 30 de novembro dc 2005.

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados
RODRIGUES; Servidores RENATACIBELE COSTA CAVALCANTI. ílelmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da
GUST

DIAS PINHEIRO;
II - MEMBROS: Defensor Público HUMBERTO BRITO

AVO HENRIQUE MARQUES AVELlNOeGEORGEVITORDÉ Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993;
CARVALHO SANTAN IA. CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua acompanhada e fi .scalizada por um representante da Administração
Pública, por forçado artigo 67 da Ui n° 8.666/93:RESOLVE:

Art. r. Designar aservidoraSAMMYA SANTOS CASTRO
matrícula n° 321662-4, para acompanhar c fiscalizar, como titular, a
execução do Contrato n" 047/2019, celebrado entre  a DEFENSORIA
PUBLICA DO EST\DO DO PIAUÍ e aempresa DISTRIBUIDORA
DE DROGAS UFDA (DISDROL), CNPJ n°06.872.949/0001-68. que
tem por objeto a amlrafação de empresa para aquisiçãt) de três cadeiras
de rodas que ficarão à disposição dos assistidos nos núcleos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí,

Art. 2°. DESIGNAR o servidor CLOUDE DE SOUSA
MENESEIS, matrícula n° 030.552-9, p^ acomp^har e fiscalizar, como
suplente, a execução do contraio 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 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, quandohouver.

C1ENTIF]QUI>SE REGISTRE-SE ECUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL,

A GDPG N” 948/2019
O DEFENSORPIIBLICO-GERAI. DO ESTADO DO PIAUL

EXONEIUVRoservidorLUIS FELIPE PINTO DA SILVAdo

publicação.

Teresina-PI, 26 de setembro de 2019.
ERISVALDOMARQUES DOS RE/S
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí
PORTARI

no uso dc suas atribuições legais, conferidas pelo art, 13, inciso XVII,
da Lei Complementar Estadual n° 059, dc 30 de novembro de 2005.
com base na vigência na Lei n° 6.838, dc 13 dejunho dc 2016
RESOLVE:

em

cargo em comissão de Assessor Técnico III, Símbolo CC-I. da
Defensoria Pública do Estado do Piauí, a partir desta data.

CIENnnQUE-SE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL.

Teresina-PI. 30 de setembro de 2019.
Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí
PÓRTARIAGDPG N" 94?/2019

O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUL
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13. inciso XVII.
da Lei Complementar Estadual n° 059, de 30 de novembro de 2005,
com base na vigência na Lei n° 6,838, de 13 dejunho de 2016.
RF^SOLVE:

em

CIENTIFIQUE-SE REGIS TRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETEDADEFENSORIAPÚBLICAGERAE em Teresina-

PI, 25 de setembro de 2019.
Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí
PÓRTARIAGDPG N° 940/2019
O DEFENSOR PÚBLICO GEIUL DO ES FADO 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.

CONSIDER/VNDO que os contratos devem ser executados
flelmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da
Lei n° 8.666, dc 21 dejunho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do wnlrato deverá ser
acompanhada c fiscalizada por um representante da Administração
Pública, por forçado artigo 67 da Lei n° 8.666/93;RESOLVE:

Art r. Designar o servidor LUCAS TAUAN CHIQUITO
MARTINS matrículan°333308-6, paraacompanhare fi scalizar, ^nip
titular, a execução, do Contrato n° 048/2019. celebrado entre
DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ e aempresa
AMPLA MA rERIALDECONSFRUÇÃOLTDA,CNPJn°10.m409/
0001-10. que tem por objeto a contratação de empresa para
fornecimento de material de construção que será utilizado na reforma
dos banheiros do núcleo da Defensoria Pública localizado naAvenida
João XXni em Teresina-PI.

Art. 2\ DESIGNARoservidorDARIO BASTOS FORTES
DO REGO, matrículan® 309.486-0, paraacomp^hare fiscalizar, ^mo
supJente. a execução do contrato acima descrito nos impedimentos
legais e eventuais do titular.

ArL3“, DESIGNAR o Defensor Público, Dr. IVANOVICK
FEITOS.ADIAS 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, quandohouver.

a

NOMEARaservidoraJOELINASANTIAGODEARAÚJO
MACEDO paraocaigo cm comissão de AssessorTécnico III, Símbolo
CC-I, da Defensoria Pública do Estado do Piauí, a partir de 01 de
outubro de 2019.

CIENUnQUE-SE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL

Teresina-PI. 30 de setembro de 2019.
Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí
PÓRTARIAGDPG N® 950/2019

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTA1X)1X) 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 pedido constante no Memo n® 387/2019

, em

DDPR;
CONDIDERANDO que a Defensoria Pública de Água

Tranca/Pl possui Defensor Público Titular o qual encontra-se de
licença médica, devendo o regime de substituição ser o art. 73-A da
LC.N® 220/2017. RESOLVE:

ALTERAR, cm parte, a Portaria GDPG n° 932/2019, para
DESIGNAR, extraordinariamente, o Defensor Público Dr.
ALEXANDRE CHRISTIAN DE JESUS NOLETO. titular da
Defensoria Pública dc Valcnça - PI. para atuar em regime de
substituição, nos termos do ait 73-A daLC. N°220/2017, sem prejuízos
de suas atividades no órgão dc execução do qual é titular c substituição
natural, junto à Defensoria Pública dc Água Branca - PI, pelo período
de 23 de setembro a 31 de outubro de 2019.CIENTIFIQUE-SE,
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL,
Teresina-Pl, 30 de setembro de 2019.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

em
ClENTinQUE-SE, REGISTRE-SEECUMPRA-SE
GABINETE DADEFENSORIAPÚBLICAGERAL em Teresina-

PI, 26 de setembro dc 2019.
Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí
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