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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 51/2019/DPE/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02168/2019/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2019, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA, QUE
ENTRE SI, CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO PIAUÍ, E A EMPRESA ART TELECOM

LTDA (LIGHT TELECOM) NOS TERMOS DA LEI
8.666/93, ART. 24,11.

CONTA BANCÁRIA;
SANTANDER;
AGENCIA N": 4326
C/CORRENTE N°; 000130027570

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, a seguir
denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado à empresa LIGHT
TELECOM (ART TELECOM) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
33.833.771/0001-19, estabelecida na cidade de Teresina, Rua Álvaro Mendes, 1045, Sala 108,
CEP: 64.000-060, telefone (86) 98817-6666/ 98135-1526/ 98101-0045,
engenharia@lighttelecom.net.br, doravante denominada apenas CONTRATADA,
representada neste ato por FRANCOIS ROCHA DE AGUIAR JUNIOR, CPF n°
035.379.243-80, RG n° 2.741.616 SSP-PI, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de objeto contratação de empresa
PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA, considerando O resultado
do processo administrativo Q2168/2019/DPE/PI, de acordo com as Leis N” 8.666, de 21 de
junho dc 1993, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se
seguem:

n'

email:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA, conforme especificaçÕes e de acordo com a
planilha de preço, que passa a integrar este instrumento, independente da transcrição.

DESCRIÇÃON" VALOR TOTAL

\J01 SERVIÇO R$ 8.394,50 (Oito mil trezentos e noventa eDE

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 cpldpe@defensoria.pi.def.br.
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DEFENSORIA PÚBUCA

DO ESTADO DO PIAUÍ

INFRAESTRUTURA quatro reais e cinquenta centavos).

02 PROJETO

INFRAESTRUTURA
R$1.100,00 (Um mil e cem reais).DE

Valor total do contrato: R$ 9.494,5(

reais e cinquenta centavos).

(nove mil e quatrocentos e noventa e quatro

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.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. A CONTRATADA receberá pelo serviço de aquisição e instalação de enlace de fibra
óptica impressão a importância de R$ 9.494,50 (nove mil e quatrocentos e noventa e quatro
reais e cinquenta centavos) que será paga no prazo de lei, de acordo com a execução do
objeto.

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
5.1. Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARAGRAFO ÚNICO - Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II, do art. 65 da
Lei Federal n° 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio
econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da Fonte
de Recurso (100), Elemento de Despesa (339039/339030) e Atividade (2290).

CLÁUSULA SÉTIMA DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

7.1. O fomecimento/aquisição e serviços deverão ser entregues no ANEXO I
(COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO) da Defensoria 

Pública do Estado \J

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 cpldDe@defensoria.pi.def.br.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

do Piauí, localizada Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro Noivos, CEP 64.046-020, no prazo

máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota de empenho.

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

responsabilizando por falhas e danos às provas resultantes do transporte e impressão. Os

materiais/serviços deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados

adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas
físcais de fornecimento.

7.3. O material/serviço será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da

conformidade do serviço com a especificação.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1. O presente contrato terá vigência até o daí 31 (trinta e um) de dezembro de 2019,

podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, em caráter essencial devidamente

justificado por escrito, mediante autorização do Ordenador da Despesa, de acordo com as

partes e nos termos do art. 57, caput e §§ 1° e 2° da Lei N° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

9.1. 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 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1 Compete à CONTRATANTE:

10.1.1. 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.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

10.1.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto
dentro das normas do contrato;

10.1.4. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo

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

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

especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

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

estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do
contrato;

10.1.2.

10.2. Compete à CONTRATADA:

10.2.1. 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;

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

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

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos \ V

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. \
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail CDldpe@defensoria.pi.def.br.  \
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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

OU culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;
10.2.3. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros e 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;
10.2.4. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos
e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto;
10.2.5. Executar fielmente este 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 PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. Constituem motivos para rescisão do contrato:

11.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;
11.1.2. Atrasos injustificados nos prazos de entrega das passagens;
11.1.3. Paralisação na entrega das passagens sem  a devida justificativa;

11.1.4. A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo de
recuperação judicial ou extrajudicial;

11.1.5. A dissolução da sociedade;
11.2. 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;
11.3. 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;
11.4. 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 seguinte.

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

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

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldDe@defensoria.pi.def.br .  \
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DEFENSORiA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO
13.1. Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seus Anexos,
apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo 02168/2019, a Lei N°
8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1. 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 QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. 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 SEXTA ~ DO FORO

16.1. 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 outubro de 2019.

tís^LDÓlvi^QtJES DOS ̂ S
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

CONTRATANTE

FRANCOIS ROCHA DE ÁGUIAR JUNIOR

EMPRESA ART TELECOM LTDA (LIGHT TELECOM)
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 cpldpe@defensoria.pi.def.br.
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FAI uvro PAR.\ Pl ÍBLICAÇAO
Ato Administrativo

R]'giilo Pro Cai«, medidas emtnntl^-
2,0-2,S-3,0-33-4,0-4,5-S,0-5í-

6,0-6Í-7,0-8,0-9,0-10,0 r ONT R.\TO N“ (>49/2019/DPK/Pl
jogo de tnos em a^pan madeira 8

peças sndo elas de medidas

3,4i,6,7,8.9,10mm

31 Processo Administrativo n'’ 02357/2019/DPE/PI

Pregao EIctrônicoSRP n‘’008/2019/CLC/DPE
CONTRATANTE: DEFENSORIAPUBLICADOESIADODOPIAUI
pormdodo Fl NDO I)|-: MODERNIZAÇÃO EAPAREÇUAMENTO
DA DEFENSORlA PUBLICA IX) ESTADO IX) PIAIII
CNPJ:4!.263.856/0001-37
CNPJ:24.226.295/000l-87
CONTR\ lADA: BR INI-ORMÂ OCA LTDA
CNPJ:08.050.832/()001-24

Objeto: Contrato para fornecimento de Materiais dc Informática
Valor total do contrato: RS 38.144,00 (trinta c oito mil cento c

Íuarenta e quatro reais),onte Recursos; Tonte dc Recurso (118). Atividade (2282), Natureza
(449052)6(339030)
Fundamento Legal: l.eisFcderaisn°.8.666/1993eIjci 10.520/2002.

Data dc Assinatura: 15 (quinze) de outubro de 2019.
Vigência: O prazo de vigência será da data dc sua assinatura até dia
31 dc dezembro dc 2019.

Signatários: DEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUÍ E
BR INI ORM.ATICA LTDA.

hlom 64,79 647,90lü

Estojo de brocas para conoeto com
5pgdetamanhos04,OS,06, D8el0

32
httm 550,0010 55,00

ColherdepedreirocMnbatentemedia33 ÜND 05 3030 154,00pacEta

Desempenadeíra lisa, Injetada com

políestirenri plástio) (Comp. x x

AlLl241xl41x60mm
Desempenadeíra dentada. Injetada

coni poliestireno, plástico (Comp. x
Urg.xAlt)241xl41x60mm

34

vgider 05 20,90 10450

35

vonder 53,3505 10,67

Disco de oirte para madeira 11 Omm, 4
3/B'(n0mm); 24 dentes; furo de

20mm; e^essura do dente: l,7nim

36
vonder 20 23,10 462,00

37.;* Disco de Cwte Diamanlado

Segmentado (Conaettt, Alvenaria,

Tijolos e Telhas) Corte seco e

refrigerado

●
vonder 30 23.10 693,00

CON IRA ro N” 050/2019/DPI7P1
Prucesso.Administrativo n" 02358/2019/DPE/Pl

Pregão Eletrônico SRl» n" 008/2019/CLC/DPE
CONTRAIANTE: DFFFNSORIAPUBLLCADOES TADOIX) PIAUÍ
por meio do R NDO DE MODERNIZ.VÇAO E;VPARELHA.MENTO
DADEreNSORIA PIBLICA DO ESTAIK) IX) PlALü
CN'IM:41.263.856/OÜ01-37
CNIM:24.226.295/(K)0l-87
COiVI RATADA: SOLARIS FELEINFORMAIICA LTDA
CNPJ; 11.099,588/0001-07

Objeto: Contrato para fornecimento dc Materiais de Informática.
Valor total dc contrato: RS RS 27.170,10 (vinte e .sete mil cento e
setenta reais edez centavos).
Fonte Recursos: Fonte de Recurso (118), Atividade (2282), Natureza
(449052) e (339030).
Fundamento Legal: Lei Federal n°. 8.6(36/1993 e Lei 10.520/2002.
Data dc As.sinatura: 16 (dezesseis) de outubro de 2019.
Vigência: O prazo de vigência será da data de sua a.ssinaiura até dia
31 dedczcmbrode2019.

Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTAIX) DO PIAUÍ E
SOI^RIS lULEINFORMATICALlDA.

OiscD de curtí para ferro 9'xl/8'x
7/8* 2 telas,ar312,dimensõe5[ramj

228,6x3,0x22,22

38
vonder

lâmina de serra em aço para arco

rápido

39
9,35nicbolson 935,00

40 Régua de alumimo pan pedreiro
medindolOOOxlOOOcm

alumasa 03 65,56 196,68

Nível lie alununiode 35 cm xlOm nove54 05 15,40UND 77,0041

Mangueira |ardim S41ex Reapada, 44

polegada, feila cmpolietilenoAd

42
385,00tj-sílex 50 7,70

Espátula laminada tamanho 60 mm,
lâmina em aço temperadocom cabode

madeira em íormalo anatômico, peso

0,073kg

43

vonder 20 997 191,40

Tábua de madeira de reflHestamenlo44

aplainada de 3 cmde espessur3,25an
delaigurae2,20mdeciMipriiiietito

METRO 18,48 1.848,00100wemer

COM RA I O N“ 051/2019/DPE/PI
Processo .Administrativo n®02168/20I9/DPE/Pl

Dispensa de Licitação n" 025/2019, Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/
93

45 Eacáomatol2'futii vonder 03 19,8(1 59,40

Alfanjc vonder 633346 03 21,11
.47 Peneira para areia aro 60 de madeira

cun tela em aço reforçada
vonder 20,89 62,67 CONTRAIANTE: DEFENSORlAPUBUCA DO ES lADO DO PIAR

C2VP,J:41.263.856'0001-37

COM RAIADA: UGHTIELECOM LrDA(AR1TELECOM)
CNP.1:33.833.771/0001-19

1 jjeto: Contratação de empresa para Aquisição e instalação dc enlace

de fibra óptica.
Valor tota do contrato: 9.494,50 (nove mil c quatrocento.s c noventa

Ob

e quatro reais cinquenta centavos).
Fonte Recursos: Fonte (100), Elemento de Despesa (339039/339030) e
Atividade (2290).
Fundamento Legal: Lei Federal n". 8.666/1993.

seis) dc outubro de 2019.Data de Assinatura: 16

83

Martelo unha ovn abo em aço
emborraàado de 25mm falaiado era

04 32,89 131,56tenece
aço forjado ecomaabaraentopolidoe

abeça envemizada
Grafite em pó25g vonder4j 20 6,60 132,00

Grafite spray kutiifiante a seca50 vmder 19,62 196,20ÜND 10

51 Óleo lubrifiaiite para maquinas vonder 50 936 463,00

Vigência: 16/10/2019 a 3 l/l 2/20,19.
Signatários: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
Lfcirr IT.UECOM L1DA(ART FELECOM),

C:ONTR.AI() NT)52/2019/DPFyPI
Pmeesso Administrativo n'’OI7ü4/2019/DPE/PI

Pregão Eletrônico n'’010/2019/(.:UÇ/DPE
CON IRAIANTE: DEFENSORIAPUBIJCADO ESPIADO IX) PIAUÍ
CNP.I:41.263.856/0001-37
CONTIUlADA: ANAP DF. BRFIO Bl^TRRA ME
CNPJ: 28.695.959/0001-08

Objeto: Contrato para fornecimento e instalação de forro em gesso
acartonadu. de acordo com as especificações, condições e
quantidades estimadas no Termo de Referência.
Valor total do contRito: RS RS 24.721,20 (vinte e quat m mil .setecentos
e vinte c nm reais e vinte centavos).

Piso e rodapé metálico (tablado) para
andaimes

52
branaçQ 10 280,08 2.300,30

53 Rodíaiupara andaimes branap) UKD 137,50 1100,00

VALOR TOTAL R$ 26.670,00 [VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO E5TAD0 DO PIAUÍ E COMERCIAL VANGUARDEIRA
EiRELl

Maiores informações; Coordenadoría das Licitações  e Contratos da Defensoria Pública do

Estado do Piauí, Endereço: Rua Nogueira Tapety, 138, B, Noivos Teresina - Pl ou pelo tel. (86)
99476-5261
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DSFENSORIA PÚBLICA

DO tSTAOO IXí WAul

PORTARIA GDPG N° 996/2019

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

suas atribuições legais, conferidas pelo arí. 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 execuçào do contrato deverá ser acompanhada e

liscalizada por um representante da Administração Pública especiaimeiite designado, por

força do artigo 67 da Lei n" 8.666/93;

RESOLVE:

Art. r. Designar o servidor RAIMUNDO NONATO UCHÔA FILHO,

matrícula n® 309841-9, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a e.xecuçào do Contrato n“

051/2019/DPE/PL celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

c a empresa LIGHT TELECOM (ART TELECOM), inscrita no CNPl n'’ 33.833.771/0001-

19, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição e instalação de enlace de fibra

óptica.

Art. 2". Designar o servidor CID WILLAME CARDOSO DA SILVA,

matrícula n° 321701-9. para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execuçào 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 207.852-0, para acompanhar a execução do

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 garímtia, quando houver.

CIENTÍFIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-Pl, 17 de

outubro de 2019.

VV
ques dos Reis

Defensor PúblicofJ^ral do Estado do Piauí

Erbvaldo /
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PORIARIA GDPG N® 995/2019 Art. 4®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçáo
e terá vigência alc o vencimento do contrato c de sua garantia, quando
houver.O DEFENSORPlBLICOGERAl.no ESTAIK) DO PÍAIIÍ.

no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13. inciso XX
da I^i 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, dc21 dejunhode 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá scr
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública especialmcnte designado, por força do artigo 67 da Lei n°
8.666/93; RESOLVE;

Art. r.Dcsignaroservidor RAIMUNDO NONATO UCHÔA
FILHO, matricula n° 309841-9. para acompanhar e fiscalizar, como
titular, a execução do Contrato n“ 050/2019/DPE/PI, celebrado entre
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa
SO- ARIS TELEINFORMÁTICA LTDA. inscrita no CNPJ n°

11.099.588/0001-07. que tem por objeto o fornecimento de materiais
de informática para suprir as necessidades desta Defensoria Pública
do Estado do Piaui.

Art. 2°. Designar o servidor CID WILL.AME CARDOSO DA
SILVA, matrícula n° 321701-9, para acompanhar e fiscalizar, como
suplente, a execução do Contrato acima descrito nos impedimentos
legais c eventuais do titular.

Art. 3°. Designar o Defensor Público. Dr. IVANOVICK
FEITOSADIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula n°
207.852-0. para acompanhar a execução do 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 garaattia, quando
houve;.

CIENTIFIQUE-SE, REGISITIE-SEE CUMPRA-SE,

GABINE IR DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Tcrcsina-Pl. 17
de outubro de 2019.

ErisvaUío Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA GDPG N“ 999/2019

O DEFENSOR PÚBI .ICO GER\L DO ES IADO IX) PIAUÍ,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13. inciso XX
da Lei Complementar Estadual n" 059, dc 30 de novembro de 2005.
CONSIDER\NDO que os contratos devem ser executados fielmentc
pelas partes, dc acordo com sua.s cláusulas e as normas da Lei n°
8.666,de2I dejunhode 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública por forçado artigo 67 da l^i n° 8.666/93; RESOLVE:

Art. r DESIGNAR o servidor DARIO BASTOS FORTES
DO REGO, matrícula n° 309.846-0, para acompanhar  e fiscalizar, corno
titular, a execução do Contrato n" 0S2/2O19/DPE/PI, celebrado entre
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e aempresa
ANA P DE BRn O BEZERRA.VIE, C^NPJ n°28.695.959/000!-08. que
tem por objeto o fornecimento e instalação dc forro em acartonado
nos prédios da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Art. 2° DESIGNAR o servidor Ll tCAS TAl'AN Cl! IQUITO
.MARTINS, matricula 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. 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.

CIENIIFIQUE-SE. REGISTRE-SE ECUMPRA-SE.

GABlNH'rEDADEFENSORIAPÚBLICAGERAL,em Teresina-Pl, 17
de outubro de 2019.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piaui Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data dc sua publicação

c terá vigência até o vencimento do contrato c de sua garantia, quando
houver.PORTARIA GDPG N® 996/2019

ODEFENSORPÚBLICOGERALDOESIADODO 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.
CC'’^'SI DERANDO que os contratos devem ser executados fielmente
pelas partes, dc 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 cspecialmente designado, por força do artigo 67 da Lei n°
8.666/93; RESOLVE:

Art. r. Designaro servidor RAIMl NDO NONATO liCHÔA
FILHO, matrículan® 309841-9. para acompanhar e fiscalizar, como
titular, a execução do Contrato n° 051/2019/DPE/PI, celebrado entre
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e aempresa
LIGHTlTLECOMfART reLECOMj.inscritanoCTJPJ n°33.833.771/
0001-19, que icm por objeto a contratação de empresa para aquisição
e instalação de enlace de fibra óptica.

Art 2°. Designar o servidor CID WILLAM E CARDOSO DA
SILVA, matrícula n® 321701-9. para acompanhar e fiscalizar, como
suplente, a e.xecução do Contrato acima descrito 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 acxecuçâo do Contrato, no âmbito das
atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

CTEN'nFlQUE-SE,RI:GISTRE-SF.ECUMPRA-SE.

GABINETE DADF.n-;NSORlAPÚBLICAGERAL,cmTeivsina-PI, 17
de outubro de 2019.

Erísvaido .Marques dus Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORIARIAGDPGN® 1.000/2019

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ,
no uso de sua.s 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 c as normas da Lei n®
8.666, de21 dejunhode 1993;

CONSIDERA.NDO que a execução do contrato deverá ser
acompanliadae 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 BAS l OS FOR l ES
DO REGO. matriculan® .309.846-0, paraacompanhare fiscalizar, a^mo
titular.aexecucâo do Cfenf ralo n® 054/2019/DPE/PI, celebrado entre
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a emptesa
VEMTSOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS

ELÉIRICIOS LTDA, CNPJ n® 17.417.928/0001 -79. que tem por objeto

4;


