
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONTRATO N° 008/2021/DPE/PI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00303.000381/2021-55 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2021, ART.24, II, DA LEI N° 8.666/1993 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS 
POLO PARA AÇÕES INSTITUCIONAIS DA 
»PE/PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO PIAUÍ, ATRAVÉS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO — DPE/P1 
E A EMPRESA J P DE OLIVEIRA NETO ME, 
NOS TERMOS DAS LEIS N' 8.666/93. 

CONTA BANCÁRIA. 
BMILILM2-1litéalt 
AGÊNCIA N° 4710-4  
cagar  .= 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI, inscrita no CNPJ sob o nu 
41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, n° 1435, Bairro: Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina - 
PI, através de seu Defensor Público-Geral ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, 
casado, inscrito no RG n" 1318165 SSP-PI, CPF n° 678.035.473-20, com endereço profissional na 
na Rua Jaicés, n° 1435, Bairro: Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, a seguir denominada 
simplesmente CONTRATANTE e a empresa .1 P DE OLIVEIRA NETO ME, inscrita no CNPJ 
41.523.358/0001-86, com sede na Avenida Higino Cunha, n°1815, Bairro Ilhotas, Teresina/PI, CEP.: 
64.015-270, Contato (86) 3228-2555, e-mail: jpmalhas®hotmail.com, neste ato representada por 
JOSE PITTER DE OLIVEIRA NETO, RG 252833 SSP/PI, CPF 183.805.653-04, residente e 
domiciliado na Rua Roldao Castelo Branco, 499, São João, Teresina PI, CEP: 64046-520, 
denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem em comum acordo firmar o presente 
Contrato, considerando o Processo Administrativo n°00303.000381/2021-55, de acordo com a Lei 
Federal n°. 8.666/93, mediante cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO DO CONTRATO 
1.1. Constitui objeto deste a contratação para aquisição de camisas institucionais, tamanhos (P, M, (3, 
GG), a serem confeccionadas para padronização dos Defensores, servidores, colaboradores, estagiários 
e terceirizados da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99426-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail: frildpedl:delensoria,pmirtbr. 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

Camisa Polo com a Logomarca da 
Instituição — Especificação: 	malha 
piquet branca; 	gola e punho em 
poliéster branco; com serigrafia d2 
logomarga 	da 	Instituição 	em 
policromia do lado esquerdo do peite 
medindo 10x12 cm. 

300 
(Unidades) 

R$ 30,00 
(trinta reais) 

RS 9.000,00 
(nove mil reais) 

1.2. Os tamanhos e as quantidades serão: 

TAMANHO QUANTIDADE 

p 40 unidades 

M 100 unidades 

G 100 unidades 

GG 60 unidades 

Total: 300 unidades 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 
2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 
proposta da CONTRATADA e os demais orçamentos referentes ao objeto, bem como as 

especificações referentes ao mesmo. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1. O presente contrato possui valor total de RS 9.000,00 (nove mil reais), as despesas 
decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. 

3.2. O pagamento será efetuado à contratada, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do 

contrato. 

3.3. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que 

será devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

3.4. O pagamento será efetuado à contratada, até o 30° (trigésimo) dia após o recebimento 
definitivo, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato e apresentação de Nota 
Fiscal. 

3.5. 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. 
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3.6. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua 
colocação em cobrança bancária. 

CLÁUSULA QUARTA — FONTE DE RECURSOS 
4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da 
DPE-PI nos seguintes termos: Natureza 339030 (Material de Consumo) — Programa de Trabalho 
35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI) - Fonte de Recurso 
100. 
CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 
prevideneiárias, 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. 
5.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Contrato, 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, 
5.3. Não transferir total ou parciahnente o contrato a terceiros. 
5.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra intbrmaçào 
acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante. 
5.5. 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. 
5.6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos elou de força 
maior, impeditivos da execução do objeto. 
5.7. Entregar, dentro de 05 (cinco) dias úteis, os materiais rejeitados pela fiscalização exercida pelo 
fiscal do contrato, devido ao uso de peças que não sejam qualificadas como originais e/ou estejam 
fora das especificações exigidas por este Contrato e o Termo de referência. 
5.8. 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 SEXTA —DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, através 
do fiscal de contrato, conforme determinado por portaria do Defensor Publico Geral do Estado do 
Piauí. 
6.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas. 
6.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à entrega do objeto e às 
especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da 
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Fiscalização sobre a ação da contratada. 
6.4. 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 aterceiros. 
6.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto dentro das 

normas do contrato. 
6.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo 
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato. 
6.7. 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. 
6.8. 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. 
6.9. A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas 

na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
7.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos Ia IV, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA 

poderá ser apenada com as seguintes penalidades: 

7.1.1. 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 propo.  sta, não ultrapassando a 20% (vinte por 

cento). 

7.1.2. 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: 

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; 

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

7.1.4. 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 
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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; 

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

CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO AO FORNECIMENTO 
8.1. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

8.1.1. Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA. 
8.1.2. Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 
as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens. 
8.1.3. Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo dos bens, objeto deste contrato, 
indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento. 

8.2. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA NONA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
9.1. O prazo de vigência do instrumento Contratual será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado 
unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei n° 
8.666/93, incisos I e II, Lei n° 8.666/93; 
10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na 
forma do parágrafo I° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, preservados que ficam as composições 
consensuais. 
10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente 
Contato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas 
durante a vigência do mesmo, na forma da Lei n° 8.666/93 e alterações previstas na Lei n° 8.883/94. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA INEXECUÇÃO 
CONTRATUAL 
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei. 
11.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação 
judicial: 

11.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 
\.) 5 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Cuordenadoria 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: . . • e+ 

E 	RESCISÃO 



DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem 

como das condições previstas no edital e no contrato. 

11.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital ou no contrato; 

11.2.3. O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

11.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil da contratada 

11.2.5 A dissolução da sociedade; 

11.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

11.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

11.2.8. A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento; 

11.2.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
DEFENSORIA e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 

11.2.10. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

do fornecimento; 

11.2.11. O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 

desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 

assinado. 

11.3. Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 

execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.  
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11.3.1. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § lodo art. 65 desta Lei; 

11.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 

11.4. Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 
relativas à entrega do objeto. 

11.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa; 
11.6. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos calculados, 
já calculados ou estimados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DOS 
BENS 
12.1. O material 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 Diretoria Administrativa. 
12.2. A CONTRATADA arcará com todos os custos com o fornecimento do material, se 
responsabilizando por falhas e danos resultantes do transporte. 
12.3. Os materiais deverão ser entregues e em até no máximo 15 (quinze) dias corridos, contados da 
solicitação do órgão condicionado à entrega da nota de empenho. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 
13.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão efeitos 
legais se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove 
a sua efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 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 no 8.666/93, suas alterações 
posteriores e demais legislações vigentes. 
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14.2 As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir quaisquer 

dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de 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, 06 de Maio de 2021. 

4:EIRISVALDO MARQUES DOS REIS 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 

CONTRATANTE 

J P DE O I irjtA NETO ME 
JOSE PITTER p4  OLIVEIRA NETO 

CON+RATADA 

L 
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Diário Oficial

Teresina(PI) - Quinta-feira, 6 de maio de 2021 • Nº 91

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2021/DPE/PI

Nº do processo SEI: 00303.000381/2021-55
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 003/2021, Artigo
24, Inciso II, da Lei 8.666/93
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37
Contratado: J P DE OLIVEIRA NETO ME
CNPJ do Contratado: 41.523.358/0001-86
Resumo do objeto do contrato: Aquisição de camisas institucionais,
tamanhos (P, M, G, GG), a serem confeccionadas para padronização
dos Defensores, servidores, colaboradores, estagiários e
terceirizados da Defensoria Pública do Estado do Piauí.
Prazo de vigência: O presente contrato terá vigência de 12 (doze)
meses a partir de sua assinatura.
Data de assinatura do Contrato: 06 (seis) de maio de 2021.
Valor global: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Dotação orçamentária : Fonte de Recurso (100), Natureza
(339030) e Programa de Trabalho (35101.03.092.0016.2855)
Signatários do contrato: Pela contratante: ERISVALDO MARQUES
DOS REIS
Pelo contratado: JOSE PITTER DE OLIVEIRA NETO

                   Teresina/PI, 06 de maio de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2021

Nº do processo SEI: 00303.000670/2021-54
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de licitação nº 001/2021/
DPE/PI, art.25, III, da lei 8.666/1993.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/1993
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ POR
MEIO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37 ( Defensoria Pública do
Estado do Piauí) e 24.226.295/0001-87 (Fundo de Modernização e
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí)
Contratado: RAIMUNDO AURÉLIO DE MELO
CPF do Contratado: 106.074.203-91
Resumo do objeto do contrato: Contratação do Maestro Raimundo
Aurélio de Melo, para prestação de serviço musical especializado
em Regência de Coral.
Prazo de vigência: O contrato terá vigência de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.
Data de assinatura do contrato: 06/05/2021
Valor global: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Dotação orçamentária: Natureza 339036 , Fonte  118; Programa de
Trabalho: 35102.03.092.0016.2861.
Signatários do contrato:
Pela Gontratante:  ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Pela Gontratada:  RAIMUNDO AURÉLIO DE MELO

Teresina/PI, 06 de maio de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí

Of.  022

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRANS

Nº DO PROCESSO : AA.319.1.001451/20-10.
Nº AUTOMÁTICO DE CONTRATO NO SIAFE-PI: 006/2021.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 23, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI Nº
8.666/1993.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
DO PIAUÍ (CNPJ N° 08.809.355/0001-38).
CODIFICAÇÃO DA UG NO SIAFE: 460101.
CONTRATADO: MIRANTE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ DO CONTRATADO: 02.230.709/0001-09.
RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NOS MUNICÍPIOS DE LUZILÂNDIA/
MORRO DO CHAPÉU/JOAQUIM PIRES, LOTE 1: POVOADO
CAPIM GROSSO (PI-214)/LAGOINHA/CARDOSO/BOCA DO
CENTRO/MARAJA/SÃO JOÃO DO ARRAIAL-BR-222;  LOTE 2:
POVOADO ARAÇÁ/POVOADO ALEGRE E LOTE 3: POVOADO BOA
VISTA/POVOADO PLACA, TOTALIZANDO 66,70KM DE
EXTENSÃO.CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS
MUNICÍPIOS DE LUZILÂNDIA/MORRO DO CHAPÉU/JOAQUIM
PIRES, O PROJETO TOTALIZA 66,70KM DE EXTENSÃO.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ
VIGÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE
2021.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE QUE TRATA ESTE CONTRATO É DE 90
(NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE
RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇOS
EMITIDA PELA CONTRATANTE.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 DE MARÇO DE 2021.
VALOR GLOBAL: R$ 1.915.314,26 (UM MILHÃO, NOVECENTOS
E QUINZE MIL, TREZENTOS E CATORZE REAIS E VINTE E SEIS
CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 46.101.26.782.0008; PROJETO: 1903;
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51 E FR – 100.
FONTE DE RECURSOS: 100.
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.
N° NOTA DE RESERVA NO SIAFE: 2021NR00159.
N° NOTA PATRIMONIAL NO SIAFE: 2021NP04930
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: HÉLIO ISAÍAS DA SILVA (PELA
CONTRATANTE) E MÁRCIO MENDES DATAS (PELA
CONTRATADA).

Of.  020

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE
BEM IMÓVEL.
Outorgante Cedente: REDE INTEGRADA DE HOTÉIS E
POUSADAS DO PIAUÍ S/A – RIMO, representada pela liquidante
Álina Célia Santos Menezes, Decreto Nº 18.922 DE 03/04/2020,
CPF Nº 887825223-91;
Outorgado Cessionário: SINDICATO DOS SERVIDORES DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – SISTCEP,
representado pela sua presidente, Sra. Luciane Costa de Carvalho,
CPF Nº. 341.460.243-15;
Instrumento: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de
Direito Real de Uso de Bem Imóvel;
Objeto: Parte do Hotel Balneário Atalaia, constituído de um bloco
de apartamentos com 03 (três) pavimentos e 18 (dezoito) unidades
habitacionais, mais um chalé e um restaurante, totalizando 906,91
m², localizado na Av. Teresina, nº 803 – Praia de Atalaia, no
município de Luís Correia – PI;
Data de assinatura: 14 de Abril de 2021.

Of.  038
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PORTARIA GDPG N° 224/2021 

 
 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual nº 059, 
de 30 de novembro de 2005. 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ser executados fielmente pelas 
partes, de acordo com suas cláusulas contratuias; 

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da Administração Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 
14.133/2021; 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Designar o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES, 
matrícula nº 030552-9 e CPF nº 273.489.543-91, e a servidora IVANEA SAMARA OLIVEIRA DA 
SILVA, matrícula nº 321658-6 e CPF nº 881.559.943-68, para acompanhar e fiscalizar, como titular e 
suplente, respectivamente, a execução do Contrato nº 008/2021/DPE/PI, celebrado entre a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a Empresa J P DE OLIVEIRA NETO ME, 
inscrita no CNPJ 41.523.358/0001-86, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de 
camisas institucionais, tamanhos (P, M, G, GG), a serem confeccionadas para padronização dos 
Defensores, servidores, colaboradores, estagiários e terceirizados da Defensoria Pública do Estado do 
Piauí. 

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA DIAS 
PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para acompanhar a execução do 
referido contrato, no âmbito das atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública. 

Art. 4º 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, 06 de maio de 2021. 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público-Geral do Estado Piauí 
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PORTARIA GDPG N° 223/2021

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX
da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem
ser executados fielmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas
contratuias;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora IVANEA SAMARA OLIVEIRA
DA SILVA,

matrícula nº 321658-6 e CPF nº 881.559.943-68, e o servidor
CLOUDE DE SOUSA MENESES, matrícula nº 030552-9 e CPF nº
273.489.543-91, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente,
respectivamente, a execução do Contrato nº 009/2021/DPE/PI,
celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e
Sr. RAIMUNDO AURÉLIO DE MELO, portador do RG n° 235.771
SSP-PI, inscrito no CPF n° 106.074.203-9, que tem por objeto a
contratação de maestro para prestação de serviço musical
especializado em Regência de Coral, treinamento musical e prática de
gravação para confecção e edição de vídeo para apresentação e
ilustração do trabalho desenvolvido em comemoração ao Dia do
Defensor Público.

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA

DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para
acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito das atribuições
de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 3º 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, 06 de maio de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA GDPG N° 224/2021

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX
da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem
ser executados fielmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas
contratuias;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada efiscalizada por um representante da Administração
Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES,
matrícula nº 030552-9 e CPF nº 273.489.543-91, e a servidora IVANEA
SAMARA OLIVEIRA DA SILVA, matrícula nº 321658-6 e CPF nº
881.559.943-68, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente,
respectivamente, a execução do Contrato nº 008/2021/DPE/PI,
celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e
a Empresa J P DE OLIVEIRA NETO ME, inscrita no CNPJ 41.523.358/
0001-86, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição
de camisas institucionais, tamanhos (P, M, G, GG), a serem
confeccionadas para padronização dos Defensores, servidores,
colaboradores, estagiários e terceirizados da Defensoria Pública do
Estado do Piauí.

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA
DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para
acompanhar a execução doreferido contrato, no âmbito das atribuições
de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 3º 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, 06 de maio de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

Of. 135

determinando o que for necessário à  regularização das faltas ou
defeitos observados;

IV - atestar o cumprimento das prestações de serviços
discriminadas nas notas fiscais ou faturas, após verificar a efetiva
prestação dos serviços realizados;

V - propor as soluções e as sanções que entender cabíveis
para regularização das faltas e defeitos observados.

Parágrafo único. O fiscal que atestar a prestação de serviço
em desacordo com o especificado no contrato responderá
solidariamente perante os órgãos competentes pelo dano ao erário,
independentemente das demais penalidades aplicáveis.

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.

Teresina, 04 de maio  de 2021.

Janainna Pinto Marques Tavares
Secretária de Estado da Infraestrutura -SEINFRA

Of. 188


