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CONTRATO N° 040/2019/DPE/PI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01901/2019/DPE/PI 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2019, ART. 24,11, DA LEI 8.666/1993. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE VASILHAME PLÁSTICO VÁZIO DE ÁGUA 
MINERAL, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, E A EMPRESA C. L 
BESERRA & CIA LTDA, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. 

CONTA BANCÁRIA:  
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA N° 4249-8  
C/COIRRENTE N° 27.781-9 

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 C. L BESERRA & CIA LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ n° 07.239.237/0001-79, estabelecida na Av. São Raimundo, 
n° 779, Bairro: Piçarra, CEP: 64017-090, nesta Capital, Telefones: (86) 99982- 8203, E-MAIL 
clb.the@outlook.com, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por 
CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA, RG 494.716 SSP-PI, CPF n° 306.953.253-53, residente e 
domiciliado na Av. São Raimundo 779, Teresina/PI, resolvem de comum acordo firmar o presente 
Contrato para FORNECIMENTO DE VASILHAME PLÁSTICO VÁZIO DE ÁGUA MINERALI  
considerando o resultado do Processo Administrativo n° 01901/2019/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 
1.1. O presente contrato tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de vasilhame 
plástico vazio de água mineral com capacidade de 20 (vinte) litros e 03 (três) anos de 
validade, conforme especificações e de acordo com a planilha de preço, que passa a integrar este 
instrumento, independente da transcrição. 

ITEM ESPECIFICAÇAO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

01 Vasilhame 20 (vinte) litros 50 R$ 22,00 

Defensoria Pública do Estado do Piaui. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 
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VALOR TOTAL: RS 1.100,00 (um mil e cem reais). 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTAÇÃO 
2.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição e juntada, a proposta de 

4 preço e seus anexos ao Processo Administrativo, e a respectiva Ordem de Fornecimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
3.1. O serviço 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 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 fornecimento de vasilhame plástico vazio de água 
mineral com capacidade de 20 (vinte) litros e 03 (três) anos de validade a importância de RS 
RS 1.100,00 (um mil e cem reais) 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. 

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), Elemento de Despesa (339030) e Atividade (2290). 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 
7.1. O material elencado deverá ser entregue 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. 
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 \.) 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
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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 até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2019, a contar da 
sua data de assinatura, 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 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, 

â 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 
11.1Compete 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. 
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; 
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 neste Termo de Referência; 
11.1.6. 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; 
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; 
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11.2.3. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto 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; 
11.2.4. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 
11.2.5. 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; 
11.2.6. 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; 
11.2.7. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos 
e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto; 
11.2.8. 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. 
11.2.9. 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 SEGUNDA — DA RESCISÃO 
12.1. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

12.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
12.1.2. Atrasos injustificados nos prazos de entrega das passagens; 
12.1.3. Paralisação na entrega das passagens sem a devida justificativa; 
12.1.4. A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo de 
recuperação judicial ou extrajudicial; 
12.1.5. A dissolução da sociedade; 

12.2. 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; 
12.3. 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; 
12.4. 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 TERCEIRA — DAS PENALIDADES 
13.1. 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). 
13.2. Pela inexecuçâ'o total ou parcial do contrato, pela CON 	IltATADA, 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; 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
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13.2.1. Advertência; 
13.2.2. 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; 
13.2.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
13.2.4. 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; 
13.2.5. Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

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 01901/2019, a Lei N° 8.666/93, 
suas alterações posteriores e demais legislação aplicável. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 
15.1. A CON1RATANTE, até o 50  (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. 

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, 13 de setembro de 2019. 

9MSYALDO MARQUES DOS REIS 
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 

ÇaNTR:12 
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CARMELIO LU 	ESE~ 
C L BESERRA & CIA LTDA 

CONTRATADO 
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CONTRATO N°040/2019/DPE/P1  
Processo Administrativo n°01901/2019/DPE/P1 
Dispensa de Licitação n°020/2019,Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/ 
93. 
CONTRATANTE: DEFFNSORIA PÉBLICA DO ESTADO DO PIAUt 
CNPJ: 41.263.856/0001-37 
CONTRATADA: C LBESERRA& CIALTDA. 
CNPJ: 07.239.237/0001-79 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de vasilhame 
plástico vazio de água mineral. 
Valor total do contrato: RS 1.100,00 (um mil e cem reais). 
Fonte Recursos: Fonte (100), Elemento de Despesa (339030) e 
Atividade (2290). 
Fmndamento Legal: Lei Federal n°. 8.666/1993. 
irata de Assinatura: 13 (treze) de setembro de 2019. 
Vigência: 13/09/2019 a31/12/2019. 
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICADOESTADO DOPIAU1 E C 

BESERRA& CIA LTDA. 

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

Gabinete da Defensora Pública Geral 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Licitatúrio n° 01983/2019 

Do Objeto: Contratação de empresa fornecimento de material de 
construção, para reforma nos banheiros do pavimento térreo do 
núcleo da Defensoria Pública localizado na Avenida João XXIII. 

Da Contratada: Ampla Material de Construção LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 
10.944.409/0001-10. 

Do Prazo de Vigência: O instrumento contratual terá vigênciaa partir 
da sua data de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2019. 

Do Valor Global: R$ 4.412,82(quatro mil e quatrocentos e doze reais 
e oitenta e dois centavos). 

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, de 21 de 
Junho de 1993 e alterações posteriores. 

Considerando o que consta no Parecer Jurídico de fls. 
84/89, Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com a 
justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação às 
fls. 39/43, com arrimo no artigo 26 da Lei n" 8.666/93 e suas 
atualizações. Nestes termos, 

Teresina—PI, 17 de setembro de 2019. 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 
Defensor Público-Geral 

Of. 121 

e 	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI 

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO 

N° DA PUBLICAÇÃO: 63, 11. 17, de 03 de abril de 2019. N° DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: AA.337. 1.000277/18-99. 
Referente a Inexigibilidade N°01/2019. OBJETO: Contratação de 
empresa para realização de Testes de Sondagem, para atender as 
demandas referente a contratos de repasse. Onde se lê "Data de 
assinatura do contrato: 02 de março de 2019", leia-se "Data de 
assinatura do contrato: 04 de março de 2019". Por erro de digitação. 

Teresina- PI, 16 de setembro de 2019. 

CLEMILTON LUIZ QUEIROZ GRANJA 
PRESIDENTE DA FUNDESPI 

Of. 933 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 

Extrato do Primeiro TermoAditivo ao Convênio n°003/2017. 

Errata do Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n°003/2017, 
publicado no DOE PI n°217 de 22 de novembro de 2018, pág. 09. 
Onde se Lê: "vigência do Convênio estipulado pano dia 21 de outubro 
de 2018, fica prorrogado até o prazo final de 21 de outubro de 2019". 
Leia-se: "vigência do Convênio estipulado para o dia 04 de outubro 
de 2018. fica prorrogado até o prazo final de 04 de outubro de 
2020". 
Onde se Lê: "Teresina, 20 de outubro de 2017". 
Leia-se: "Teresina, 04 de outubro de 2018". 

Ana Paula Mendes deAraújo 
Secretária deEstado da Assistência Social, Trabalho e Direitos 

Humanos 
Of. 1051 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAI 
DO SECRETARIA DE ESTA DASA DE 

HOSPITAL REGIONAL TI DEMO NU NES-HRTN - FLORIANCLPI 

Processo n°435/2019 — Inexi gibil idade de licitação n° 429/2019 
Empresa: Macom Instrumental Objeto: Material p/ neurocirurgia 
Valor: 1.814,00 Fundamentação: Ait.25 caput da Lei 8.666/93 

Processo n° 429/2019 — Dispensa de Licitação n°423/2019 
Empresa: Pac Saúde Objeto : Medicamentos Hospitalar 
Valor 7.650,00 Fundamentação: Art.24 inc. lVda Lei 8.666/93. 

Processo n° 431/2019 — Dispensa de Licitação n°425/2019 
Ern resa: Dist. Saúde E Vi da Objeto : Mat. Procedimentos 
At Músicos 
Valor 17.009,25 Fundamentação: Art.24 inc. IV daLei 8.666/93. 

Processo n" 423/2019 — Dispensa de Licitação n°417/2019 
Eiapresa: Mais Saúde Objeto: Medicamentos Hospitalar 
Vz h ir. 30.000.01Fundamentação: Art.24 inc. IV da Lei 8.666/93. 

Prõresso n° 436/2019 — Dispensa de Licitação n°430/2019 
F.Hr presa: Cave comercio Objeto: Pulseira de identific. hospitalar 
Valor 1 L712.00 Fundamentação:Art.24 inc. IV da Lei 8.666/93. 

Of. 170 
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PORTARIA GDPG N° 931/2019 

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

ribuições 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 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. I°. DESIGNAR o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES, matricula n° 

030.552-9, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato n° 040/2019. 

celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa C. L 

BESERRA & CIA LTDA., CNPJ n° 07239.237/0001-79, que tem por objeto a contrafação 

de empresa para fornecimento de vasilhame plástico vazio de água mineral com capacidade 

de 20 (vinte) litros e 03 (três) anos de validade. 

Art. r. DESIGNAR a servidora SAMMVA SANTOS CASTRO, matricula n° 

321662-4, para acompanhar e fiscalizar, corno suplente a execução do contrato acima 

tescrito nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 3°. DESIGNAR o Defensor Público, Dr. IVANOVICK FEITOSA DIAS 

PINHEIRO, Diretor Administrativo, matricula n°207.852-O, 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 E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, cai Teresina-PI, 20 de 

setembro de 2019. 
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4 de setemb de 2019. Na 18 

EXTRATOS DAS PORTARIAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE DO PIALII-SESAPL 

O Secretário de Estado da Saúde do Piauí, no uso de suas 
prerrogativas legais, RESOLVE: 

EXTRATO DA PORTARIA n°1515/2019, de 18 de setembro de 
2019- Remover a servidora Ana Cristina Ramos Brito, Psicólogo, 
Mai ;Ida funcional n°298471-7, do quadro de pessoal desta Secretaria 
de Estado da Saúde, lotada na Diretoria de Unidade de Vigilância e 
Atenção à Saúde —DUVAS/Coordenação de Atenção aos Portadores 
de Deficiência, para que a mesma preste seus serviços junto ao Centro 
de Hematologia e Hemoterapia do Piauí - HEMOPI, na cidade de 
Teresina/Pl. 

EXTRATO DA PORTARIA n° 1516/2019, de 18 de setembro de 
2019—Lotar o servidor Marcos Luis da Silva, Auxiliar Operacional, 
Matrícula n° 019345-3, do quadro de pessoal desta Secretaria de 
Estado da Saúde, para que o mesmo retome a sua lotação de origem 
junto ao Hospital Getúlio Vargas —HGV, na cidade de Teresina/Pl. 

EXTRATO DA PORTARIA n°1518/2019, de 19 de setembro de 
2019—Remover a servidoraJuliana de Oliveira Araújo, Enfermeira, 
Matrícula funcional n°2099144, do quadro de pessoal desta Secretaria 
de Estado da Saúde, lotada na Diretoria de Unidade de Vigilância e 
Atenção à Saúde — DUVAS, na cidade de Teresina/PI, para que a 
mesma preste seus serviços junto ao Centro de Hematologia e 
Hemoterapia do Piauí - HEMOPI, no município de Pamaíba/Pl. 

EXTRATO DA PORTARIA n° 1519/2019, de 19 de setembro de 
2019— Remover a servidora Paula Gabriella Pereira dos Santos, 
Tére%fca em Enfermagem, Matrícula funcional n° 209317-X, do quadro 
de pessoal desta Secretaria de Estado da Saúde, lotada no Hospital 
Regional Tibério Nunes, no município de Floriano/PI, para que a 
mesma preste seus serviços junto a Coordenação Regional de Saúde, 
no município de Floriano/Pl. 

EXTRATO DA PORTARIA n° 1521/2019, de 20 de setembro de 
2019 — Remover a servidora Virlene Messias da Fonseca, 
Fisioterapeuta, Matrícula funcional n°308497-3, do quadro de pessoal 
desta Secretaria de Estado da Saúde, lotada no Hospital Regional 
Senador Dirceu Arcoverde, no município de Uruçai/P1, para que a 
mesma preste seus serviços junto ao Hospital Regional Tibério Nunes, 
no município de Floriam/PI. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde do Piauí, em Teresina - PI, 
20 de setembro de 2019. 

PORTARIA GDPG N°930/2019 

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 CLOUDE DE SOUSA 
MENESES, matricula n° 030.552-9, para acompanhar e fiscalizar como 
titular, a execução do Contrato n°  046/2019, celebrado entre a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa 
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTADA SILVA JÚNIOR-ME, 
CNN n°  11.494.673/0001-61, que tem por objeto o fornecimento de 
materiais de expediente e limpeza para atender as necessidades da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Art. 2°. DESIGNAR a servidora SAMMYA SANTOS 
CASTRO, matrícula n° 321662-4, para acompanhar e fiscalizar como 
suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos 
legais e eventuais do titular. 

Art 3°. DESIGNAR o Defensor Público, Dr. IVANOVICK 
FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, 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 E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em 
Teresina-P1, 20 de setembro de 2019. 

Erisvaldo Marques dos Reis 
Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

PORTARIAGDPG N°931/2019 

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: 
Fiorentino Alves Veras Neto 

Secretário de Estado da Saúde do Piauí 

Of. 788 

Art. P. DESIGNAR o servidor CLOUDE DE SOUSA 
MENESES, matricula n° 030.552-9, para acompanhar e fiscalizar crn 
titular a execução do Contrato n° 040/2019, celebrado entre a 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa C. L 
BESERFtA& CIA LIDA, CNPJ n°07.239.237/0001-79, que tem por 
objeto a contratação de empresa para fornecimento de vasilhame 
plástico vazio de água mineral com capacidade de 20 (vinte) litros e 03 
(três) anos de validade. 

Art. 2°. DESIGNAR a servidora SAMMYA SANTOS 
CASTRO, matricula n°321662-4, para acompanhar e fiscalizar, como 
suplente a execução do contrato acima descrito nos impedimentos 
legais e eventuais do titular. 

Art.3°. DESIGNAR o Defensor Público, Dr. IVANOVICK 
FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, 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-SEECUMPRA-SE. 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em 
Teresina-PI, 20 de setembro de 2019. 

Erisvaldo Marques dos Reis 
Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

Of. 407 

DIRETORIA DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS 

PORTARIA N° 0136/2019 —DNE 

O DIRETOR dos Núcleos Especializados da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
13, inciso XII c/c att. 36, VII, da Lei Complementar Estadual n°059, de 30 
de novembro de 2005 e Portaria GDPG n. 281/2013. 

CONSIDERANDO a aposentadoria do titular da 1° 
Defensoria Pública da Saúde; 

CONSIDERANDO o teor da Portaria DNE ti. 130/2019 
que designa o Dr. Igo Castelo Branco de Sampaio para atuar em caráter 
de substituição por acumulação na 1° Defensoria Pública da Saúde. 

RESOLVE: 

DESIGNAR aDra SARAH VIEIRA MIRANDA LAGES 
CAVALCANTI para substituir o Dr. Igo Castelo Branco de Sampaio 
na 1' Defensoria Pública da Saúde, no período compreendido entre 
25 de setembro a 04 de outubro de 2019, em razão de férias 
regulamentares de 10 (dez) dias, referentes à l' etapa do período 
aquisitivo de 2018, nos termos da Portaria DNE n. 68/2019. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISIRE-SEECUMPRA-SE 

DIRETORIA DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, 
Teresina, 06 de setembro de 2019. 

AlessandroAndradeSpindola 
Defensor Diretor dos Núcleos Especializados 

PORTARIA N° 0137/2019 —DNE 

O DIRETOR dos Núcleos Especializados da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
13, inciso XII c/c art. 36, VII, da Lei Complementar Fstsdivrl n°059, de 30 
de novembro de 2005e Podaria GDPG n. 281/2013. 

CONSIDERANDO a aposentadoria do titular da I" 
Defensoria Pública da Saúde; 

CONSIDERANDO o teor da Portaria DNE ri. 130/2019 
que designa o Dr. Igo Castelo Branco de Sampaio para atuar em caráter 
de substituição por acumulação na 1° Defensoria Pública da Saúde. 

RESOLVE: 

DESIGNARaDra SARAH VIEIRA MIRANDA LAGES 
CAVALCANTI para substituir o Dr. Igo Castelo Branco de Sampaio 
na P Defensoria Publica da Saúde, nos dias 07 e 08 de outubro de 
2019, em razão de folga compensatória por plantão efetivamente 
realizado, nos termos da Portaria CGDPE n. 141/2019. 

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

DIRETORIA DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, 
Teresina, 06 de setembro de 2019. 

Alessandro Andrade Spindola 
Defensor Diretor dos Núcleos Especializados 

PORTARIA N°0138/2019 —DNE 

O DIRETOR dos Núcleos Especializados da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 13, inciso XII c/c art. 36, VIL da Lei Complementar Estadual if 
059, de 30 de novembro de 2005 e Portaria GDPG n.281/2013. 

CONSIDERANDO a aposentadoria do titular da 1' 
Defensoria Pública da Saúde; 

CONSIDERANDO o teor da Portaria DNE o. 130/2019 
que designa o Dr. lgo Castelo Branco de Sampaio para atuar em caráter 
de substituição por acumulação na 1° Defensoria Pública da Saúde. 

CONSIDERANDO que a Dra. Sara Maria Araújo Melo 
figura como 2° substituta imediata dai' Defensoria Publica dos Direitos 
Humanos e Tutela Coletiva. 

RESOLVE: 

DESIGNARaDra SARA MARIAARAÚJO MELO para 
substituir o Dr. Igo Castelo Branco de Sampaio na 1' Defensoria 
Publica dos Direitos Humanos e Tutela Coletiva, nos dias 07 e 08 de 
outubro de 2019, em razão de folga compensatória por plantão 
efetivamente realizado, nos termos da Portaria CGDPE n. 141/2019. 

CIENTIFIQUE-SE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

DIRETORIA DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, 
Teresina, 06 de setembro de 2019. 

MessandroAndrade Spindola 
Defensor Diretor dos Núcleos Especializados 

PORTARIA N° 0139/2019 —DNE 

O DIRETOR dos Núcleos Especializados da Defensoria 
Publicado Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 13, inciso XII cic art. 36, VIL da Lei Complementar Estadual n° 
059, de 30 de novembro de 2005 e Portaria GDPG n. 281/2013. 

CONSIDERANDO a aposentadoria do titular da 11' 
Defensoria Pública da Saúde; 

CONSIDERANDO o teor da Portaria DNE n. 130/2019 
que designa o Dr. Igo Castelo Branco de Sampaio para atuar em caráter 
de substituição por acumulação na P Defensoria Pública da Saúde. 




