
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONTRATO N° 001/2019/DPE/PI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 03548/2018/DPE/P1 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 12/2018, ART.25, I, DA LEI n" 8.666/1993 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O REPARO DO 
ELEVADOR DA CASA DE NÚCLEO DA DPE-PI, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A NOS 
TERMOS DA LEI N° 8.666/93, ART. 25,1. 

CONTA BANCÁRIA:  
BRADESCO 
AG: 2028  
CC: 0000158-9  

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o if 
41.263.856/0001-37 por meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E 
APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrito 
no CNPJ 24.226.295/0001-87. com  sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos. 
Teresina-P1, através de sua Defensora Pública Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL 
EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG n° 1101403 SSP-PI, CPF n° 
470.488.323-04, com endereço profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, 
nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a 
empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 90.347.840/0057-72, estabelecida na cidade de Teresina, Rua Anisio de 
Abreu, 730 , Centro Norte CEP: 64.000-330, doravante denominada apenas CONTRATADA, 
representada neste ato por seus procuradores PAULO ANDRE DE MOURA DA SILVA, 
brasileiro, CPF tf 670.873.450-87, RG n° 7045463201 SSP-RS, e ABRAÃO ANDERSON 
DE SOUSA XAVIER, brasileiro, CPF 033.013,733-64, RG tf 2002012017989 SSP CE/RS, 
doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o 
presente Contrato para contratação de empresa para aquisição de peça para o reparo do 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 206/99476-5262 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.bricpidpe@hotmail.com  

1 



DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

elevador da Casa de Núcleo da OPE-PI, considerando o resultado do processo 
administrativo 03548/2018/DPE/PI, de acordo com as Leis n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto contratação de empresa para aquisição de peça para 
o reparo do elevador da Casa de Núcleo da DPE-PI, conforme especificações constantes 
neste contrato e processo administrativo. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 Módulo MFCH2 01 R$ L636,61 R$ L636,61 
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 1.636,61 (um mil e seiscentos e trinta e 

seis reais e sessenta e um centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTAÇÃO 
Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição e juntada, a 
proposta de preço e seus anexos ao Processo Administrativo e a respectiva Ordem de 
Fornecimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O objeto deste contrato será fornecido pela CONTRATADA, sob o regime de execução 
indireta conforme indicado em Ordem de Fornecimento/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 objeto e serviço fornecidos a importância R$ 1.636,61 
(um mil e seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), que será paga no prazo 
de lei, de acordo com a efetiva entrega. 
4.2. O pagamento será efetuado à contratada, por meio de depósito bancário em conta a ser 
indicada pelo contratado, até o 30° (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do 
produto, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato e apresentação de 
Nota Fiscal, sendo que a ordem bancária dará quitação ao pagamento, nos termos da Lei, 
debitado do valor devido os valores relativos aos tributos e contribuições sociais. 
4.3. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, 
que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

4.4. 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; 
4.5. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros 
ou sua colocação em cobrança bancária. 

PARÁGRAFO ÚNICO A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá apresentar prova 
de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social e FGTS. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
Esta contratação não admite reajuste de preços. 

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 
As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da Fonte de 
Recurso 118 e elementos de despesa 339039 e 339030. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global do 
tipo menor preço; 

A entrega deverá ser efetivada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da 
solicitação no prédio da casa de núcleos da Defensoria Pública do Estado do Piauí, conforme 
indicado previamente pela instituição, aos cuidados da Coordenação de Infraestnitura e 
Materiais que só poderá ser emitida após a emissão da Ordem de Fornecimento e da Nota de 
Empenho. 

O preço proposto inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e sociais 
com a mão de obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão da reforma. 

Configurando-se atraso na EXECUÇÃO, excluídas as razões de força maior, com relação 
aos prazos fixados em pedido ou CONTRATO, será aplicada multa de 2% (dois por cento), ao 
dia, sobre o valor do contrato não ultrapassando a 20% (vinte por cento). 

Após a requisição e não houver a EXECUÇÃO do objeto, 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. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
O presente contrato terá vigência até 31 (trinta e um) de dezembro de 2019, a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. 
A vigência do contrato, prevista no caput desta cláusula fica condicionada à existência de 
créditos orçamentários para o exercício em que ocorrerão as despesas. 

CLÁUSULA NONA — DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 
A Defensoria Pública do Estado do Piauí se reserva no direito de aumentar ou reduzir a 
aquisição do objeto do contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, 
previstos no parágrafo 10. do art. 65, da Lei n° 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à 
licitante, direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
a) 	Compete à CONTRATANTE: 
I. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, 
através do fiscal do contrato a ser nomeado após assinatura do presente Contrato. 

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

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; 

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; 

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

Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas eiou 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; 

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: 

No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua finalização, 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. 

A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura 
verificadas na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
b) 	Compete à CONTRATADA: 
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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 pela realização do serviço deste 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; 

Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 
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; 
Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução 

do contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver 
conhecimento; 

Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos eiou de 
força maior, impeditivos da execução do objeto; 
8. Executar fielmente o contrato e este 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 
a) Constituem motivos para rescisão do contrato: 

O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
Atrasos injustificados nos prazos de execução; 
Paralisação na execução sem a devida justificativa; 
A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo de 

recuperação judicial ou extrajudicial: 
a.S. A dissolução da sociedade; 
b) A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o último dia 
do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; 
c) A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do 
art. n° 78, da Lei Federal N° 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme dispõe o § 2°, do 
art. 79, da referida Lei; 
d) Havendo r 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. 

kç 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — 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 10% (dez 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. 1. Advertência; 
b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, 
ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução 
parcial; 

Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

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 OPE/PI; 

Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA VINCULAÇÃO 
Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seus Anexos, 
apresentada pela CONTRATADA e em pesquisa de mercado realizada no Processo 
Administrativo n° 03548/2018. bem como na Lei N° 8.666/93 e em suas alterações posteriores 
e demais alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO 
A CONTRATANTE até o 5°(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato. 
providenciará sua publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), visando garantir a eficácia 
do ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei n° 8.666/93, suas 
alterações posteriores e demais legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí, como competente para dirimir as 
questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
E, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 
surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos. 

I Teresina-PI, 23 de janeiro de 2019. 

A 	 1‘4- 
DRA. FRANCISCA HILDFTI  H LEAL EVANGELISTA NUNES 

DEFENSORA PÚBLICA GERA 

thy 	•-!k:4,,,,r.<?;,... 

	

eylson Urna Barbosa 	 r 
oordenador de Serviços 

CREA 4231s  O 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 

PAULO ANDRE DE MOURA DA SILVA e ABRAÃO ANDERSON DE SOUSA XAVIER 
CONTRATADA 

A 

-54  
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Diário Oficial 

57 1eresina(P1) Quarta-/eira, 30 ‘le janeiro de 2019 • N°02/ 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
Ato Administrativo 

TERMO ADITIVO N°006/2019/DPE/P1  
Processo Administrativo n°00049/2019/DPE/P1 
Contrato no 038/2015/DPE/PI. 
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DOESTADO DO PIAUÍ. 
CNPJ: 41.263.856/0001-37 
CONTRATADA: R L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA. 
CNPJ: 15.183.027/0001-34 
Objeto: Prorrogação do Contrato n° 038/2015, pelo período de 06 
(seis) meses, vigorando, portanto a partir de 08/02/2019 até 07/08/ 
2019. 
Valor mensal do contrato: R$ 23.151,52 (vinte e três mil cento e 
cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos). 
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339039). 
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 
Data de Assinatura: 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2019. 
Vigência: 08/02/2019 até 07/08/2019 
Signatários: DEFENSORIA PUBLIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ E R 
LEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

CONTRATO N" 001/2019/DPE/PI  
Processo Administrativo n° 03548/2018/DPE/PI 
Inexi ibilidade de Licitação n° 12/2018/DPE/Pl. 
CONTRATANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAU 
por meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO 
DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAU! 
CNPJ: 41.263.856/0001-37 
CNPJ: 24.226.295/0001-87 
CONTRATADA: THYSSENKRUPPELEVADORES S/A 
CNPJ: 90.347.840/0057-72 
Objeto: contratação de empresa para aquisição de peça para o 
reparo do elevador da Casa de Nucleo da DPE-PI. 
Valor total do contrato: RS 1.636,61 (um mil e seiscentos e trinta 
e seis reais e sessenta e um centavos) 
Fonte Recursos: Fonte de Recurso 118 e elementos de despesa 
339039 e 339030. 
Fundamento Legal: Lei Federal n°. 8.666/1993. 
Data de Assinatura: 23 (vinte e três) de janeiro de 2019. 
Vigência: a partir da data de assinatura até 31(trinta e um) de dezembro 
de 2019. 
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI E 
THYSSENKRUPPELEVADORES S/A. 

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

Of. 009 

GOVERNO DO ESTADO DO PIA Ui 
SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 

TORNAR SEM EFEITO OATO: ADITIVO ATA SRP 

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E 
PREVIDENCIA, torna público aos interessados, que decidiu TORNAR 
SEM EFEITO a Publicação do Aditivo de prorrogação daATA, oriunda 
do pregão eletrônico n° 08/2017 — SESAPI e que tem como objeto 
Registro de preço para futura e eventual aquisição de fórmulas 
alimentares destinadas a atender às necessidades da SESAPI no 
tocante ao cumprimento de demandas judiciais em conformidade com 
as quantidades e especificações constantes do anexo I — E demais 
exigências previstas no edital e seus anexos. Motivo: Erro de 
publicação por parte do Diário Oficial do Estado do Piauí — DOE/PI, 
Faltaram ser publicada os itens 22,27,28,29,30 e 33, juntamente com a 
assinatura da Superintendente de licitações e contratos e do Secretário 
de Administração e Previdência do Piauí. Data da Circulação: Diário 
Oficial do Estado do Piauí n°014. Segunda-feira. 21 de janeiro de 2019, 
pág. 27. 

José Ricardo Pontes Borges 
Secretário de Estado da Administração e Previdência 

SEADPREV/PI 
Of. 057 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CHAMADA PUBLICA 002/2018 

Interessado: Secretaria de Desenvolvimento Rural./PI 
Processo Administrativo AA.014.1. 00761 /18-04 
Sessão: 20/12/2018. 

Ato: HOMOLOGAÇÃO do resultado do Processo de Chamada Pública 
que tem como objeto: a Seleção de Entidade Prestadora de Assistência 
Técnica Sistemática e Especializada- ATS e implementação do Projeto 
Quintais Agroecológicos: estratégia de subsistência, produção de 
excedentes e construção de conhecimento camponês em territórios 
Rurais/Agrários para Enfrentamento à Pobreza e Erradicação da 
Miséria. Em favor da vencedora:Empresa selecionada: Fundação 
Cultivo e de Fomento á Pesquisa, ensino e Inovação — FADEX 
CNPJ: 07.501.328/0001-30, Valor R$ R$ 1.769.598,65 (um milhão 
setecentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e 
sessenta e cinco centavos). 
Assinatura: 14/01/2019 

Francisco das Chagas Ribeiro Filho 
Presidente da Comissão de Chamadas Públicas SDR/PI 

De acordo: 
Patrícia Vasconcelos Lima 
Secretária de Desenvolvimento Rural 

Of. 008 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  ri° AA.900.1.013394/18-06 
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO:  N2 311/18 
FUNDAMENTO LEGAL:Art.  24,1V, da Lei 8.666/93, DECISÃO 
JUDICIAL EXARADA NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 
2016.0001.005458-2. 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE13.600 (treze mil e seiscentos) GRAMAS 
ALIMENTO NUTRICIONAL,PARAPACIENTES COM DOENÇAS 
DE CRONH, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, para o paciente 
JOÃO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES.  
EMPRESA VENCEDORA:  ALFA MEDICO HOSPITALAR NI' 
17.129.904/0001-14 
VALOR TOTAL:  R$ 14.416,00 (Quatorze Mil, Quatrocentos e 
Dezesseis Reais) 
FONTE DE RECURSO:  100 — TESOURO ESTADUAL 
Outras Informações na Comissão de Licitação da SESAPI. 

Publique-se. 

EXTRATO DEJUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  n° AA.900.1.018428/18-48 
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO:  N2 329/18 
FUNDAMENTO LEGAL:  Art. 24,1V, da Lei 8.666/93, DECISÃO 
JUDICIAL EXARADA NO MANDADO DE SEGURANÇA N.° 
2012.0001.000745-8 
OBJETO:  Aquisição de 720 (setecentos e vinte) comprimidos de 
BOSENTANA62,5MG, para o paciente MOISES LUIS DE SOUSA  
UMA.  
EMPRESA VENCEDORA:  MEDFARMA COM. DE MED., MAT. E 
EQUIP. HOSP. LTDA 
VALOR TOTAL:  R$ 13.449,60 (Treze Mil, Quatrocentos e Quarenta e 
Nove Reais e Sessenta Centavos) 
FONTE DE RECURSO:  100 — TESOURO ESTADUAL 
Outras Informações na Comissão de Licitação da SESAPI. 

Publique-se. 



DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIALli 

PORTARIA GDPG N° 052/2019 

A DEFENSORA PÚBLICA 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 especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei 

n° 8.666/93; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar o servidor DARIO BASTOS FORTES DO REGO, matrícula IV 

309.846-0 e CPF n° 750.946.653-91, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do 

Contrato n° 001/2019/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ e a empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A, CNPJ n° 90.347.840/0057-72, que tem 

por objeto a contratação de empresa para aquisição de peça para o reparo do elevador localizado na 

Casa de Núcleos da DPE/PI, com vigência até o dia 31/12/2019, bem como a cláusula referente à 

dotação orçamentária. 

Art. 2°. Designar o servidor LUIZ FERNANDO SEIXAS CURY DA COSTA, 

matricula n° 318514-1 e CPF n° 037.427.343-00, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a 

execução do termo aditivo e do contrato acima descritos nos impedimentos legais e eventuais do 

titular. 

Art. 3°. Designar a Defensora Pública, Dra. PATRÍCIA FERREIRA MONTE 

FEITOSA, Diretora Administrativa, matricula n° 193.155-5, para acompanhar a execução do referido 

contrato, no âmbito das atribuições de Gestora 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, 29 de janeiro 

de 2019. 

Francisca Hilde e Evangelista Nunes 
Defensora Pública eral do Estado do Piauí 

Rua Jaicós n° 1435— Bairro: Ilhotas CEP: 64.014-060 — Teresina — PI 
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br  1 www.defensoria.pi.def.br  1(86) 3233-3177 
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PORTARIA N°031/P-1/12° BPM, 27 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Dispensa e designação de policiais militares para a função de 
['ornador de Suprimento de Fundos da 3° Cia do 12° Batalhão da 

Polícia Militar do Piauí. 

O Comandante do 12° Batalhão Policial Militar do Piauí, no 
uso de suas atribuições legais, em função do que estabelece a Portaria 
n°012-GCG/2013, datada de 10/01/13, publicada no BCG 011/2013, 
RESOLVE: 

Art. - Dispensar da função de Tomador de Suprimento de 
Fundos da 3° Cia do 12° Batalhão da Polícia Militar do Piauí. com  sede 
em Luzi lândia-P1, 2° TEN PM RG n° 105197773-2 JOÃO EVANGELISTA 
PEREIRA DA SILVA FILHO. 

Art. 2° - Designar, para a função de Tomador de Suprimento 
de Fundos da 3° Cia do 12° Batalhão da Polícia Militar do Piauí, com 
sede em Luzilândia-PI. ST PM RG n°100996343-8 FRANCISCO DE 
ASSIS ARAUJO LOPES. 

Art. 3° - Determinar que esta Portaria entre em vigor a partir 
de 01/01/2019. 

Erisvaldo Viana Lima— Ten.Cel. QOPM 
Cmt do 12°BPM 

Of. 004 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIA UI 

PORTARIA GDPG N°050/2019 
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO 

PIAUÍ EM EXERCICIO no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual n°059, de 30 de 
novembro de 2005, e, subsidiariamente, pelo art. 7°, inciso XV da Lei 
Complementar Federal n°80, de 12 de janeiro de 1994. 

CONSIDERANDO o disposto no bojo do Memorando n° 
136/2019 — DDPR, bem como a anuência da Defensora Pública Dra. 
Ana Teresa Ribeiro da Silveira; 

RESOLVE: 
DESIGNAR, extraordinariamente, a Defensora Pública Dra. 

ANATERESA RIBEIRO DA SILVEIRA, titular da Defensoria Pública 
de Uruçuí-PI, para atuar em regime de substituição, junto à Defensoria 
Pública de União-P1, pelo período de 25 de janeiro de 2019 a 07 de 
fevereiro de 2019. 

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

Teresina-PI, 25 de janeiro de 2019. 
CARLA YÁSCAR BENTO FEITOSA BELCHIOR 
Defensora Pública Geral do Estado do Piauí em 

exercício 
PORTARIA G DPG N°052/2019 

A DEFENSORA PUBLICA 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 especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei n° 
8.666/93; 

RESOLVE: 
Art. 1°. Designar o servidor DARIO BASTOS FORTES 

DO REGO, matrícula n° 309.846-0 e CPF n°750.946.653-91, para 
acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato n°001/ 
2019/DPE/PI, celerado entre a DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO PIAUI e a empresa THYSSENKRUPPELEVADORES 
S/A, CNPJ n°90.347.840/0057-72. que tem por objeto a contratação 
de empresa para aquisição de peça para o reparo do elevador 
localizado na Casa de Núcleos da DPE/P1, com vigência até o dia 31/ 
12/2019, bem como a cláusula referente à dotação orçamentária. 

Art. 2°. Designar o servidor LUIZ FERNANDO SEIXAS 
CURY DA COSTA, matrícula n°318514-1 e CPF n°037.427.343-00,  

para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do termo 
aditivo e do contrato acima descritos nos impedimentos legais e 
eventuais do titular. 

Art. 3°. Designar a Defensora Pública, Dra. PATRÍCIA 
FERREIRA MONTE FEITOSA,DiretoraAdministrativa, matrícula n° 
193.155-5. para acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito 
das atribuições de Gestora 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 PUBLICA GERAL, em 

Teresina-PI, 29 de janeiro de 2019. 
Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública Geral do Estado do Piauí 
Of. 045 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ-EMGERPI 

PORTARIA N°05, DE 15 DE JANEIRO DE 2019. 

Designa os fiscais do Contrato Administrativo 
n° 001/2019 e o orienta sobre o correto 
acompanhamento desse contrato. 

O DIRE'TORPRESIDENTEDAEMGERPI—ENIPRESA DE GESTÃO 
DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, constantes nos Arts. 68-A e 68-B, da Lei 
Complementar n°83/2007, e pela ata do Conselho de Administração 
do dia 06 de janeiro de 2015 e em conformidade com a estrutura 
organizacional. e, 
CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente 
pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei n° 
8.666/1993; 
CONSIDERANDO que a execução dos contratos deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
Pública especialmente designado, por força do art. 67, da Lei n°8.666/ 
1993; 
RESOLVE: 
Art. 1° Determinar a instituição de representante da Administração, 
denominado fiscal de contrato, para exercer o acompanhamento e a 
fiscalização da execução do Contrato n° 04/2018. celebrado entre a 
EMGERPI e a empresa G S ROCHA COMERCIO LTDA, cujo objeto 
é fornecimento e entrega de gêneros alimentícios não perecíveis, por 
demanda, por empresa especializada, para atender às necessidades 
da EMGERPI, conforme condições, quantidades discriminadas na 
liberação. 
Parágrafo único. Antes de efetivar o atesto nas notas fiscais ou 
faturas, o fiscal de contrato deve proceder à fiscalização contratual, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências realizadas com a 
execução do contrato, bem como verificar o cumprimento por parte 
do contratado dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais. 

Art. 2° Designar como fiscal do Contrato n° 001/2019, o seguinte 
servidor: 

EDGAR FEITOSA DE OLIVEIRA, matrícula n°289229-4, CPF: 
373.196.393-00, devendo o mesmo realizar as funções de fiscal 
do referido contrato no âmbito da EMGERPI. 

Art.3 ° Cientificar que responderão solidariamente, perante os órgãos 
competentes, os fiscais que atestarem o recebimento de bens ou 
serviços em desacordo com o especificado no contrato. 

Art.4 ° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. 

Décio Solano Nogueira 
Diretor Presidente da EMGERPI 

Of. 062 
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