
CONTRATO N° 024/2021/DPE/PI
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021/DPE/PI, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993.
PROCESSO SEI Nº 00303.001878/2021-91

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE 
MENSAGENS CURTAS DE TEXTO SMS 
(SHORT MESSAGE SERVICE), QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO PIAUÍ E A EMPRESA MARKTEL 
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, NOS TERMOS 
DA LEI Nº. 8.666/93, ART. 24, INCISO II, 
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3883
CONTA CORRENTE: 17.297-9

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o 

nº 41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, 

Teresina-PI, através de seu Defensor Público-Geral ERISVALDO MARQUES DOS REIS, 

brasileiro, casado, inscrito no RG nº 1.318.165 SSP-PI, CPF nº 678.035.473-20, com 

endereço profissional na Rua Jaicós, 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina-PI, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a 

empresa MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, com sede na Av. Professor Mario 

Werneck, n° 2171, Sala 105, CEP: 30.575-180, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, inscrita 

no CNPJ: 07.291.097/0001-88, E-mail: comercial4@marktel.com.br, Contato: (31) 4063-

7993, doravante denominada CONTRATADA, através de seu representante legal 

MURGEL CORREA DE ABREU, brasileiro, inscrito no RG: 1.412.822, CPF:

486.558.996-15, em vista o constante e decidido no processo SEI n° 00303.001878/2021-91, 

resolvem entre si celebrar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de serviço de envio de mensagens curtas de 
texto SMS (short message service) para usuários de telefonia móvel (serviço móvel 
pessoal), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para 
celulares e suporte técnico, com fornecimento de plataforma de gestão de mensagens.

1.2 O(s) serviço(s) deverá(ão), obrigatoriamente, atender a todas as especificações e 
exigências determinadas pela DPE-PI:

DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO

VALOR 
UNITÁRIO

QUANTIDADE TOTAL

Envio de mensagens 
de TEXTO (SMS 
corporativo-
Shortcode) de até 
160 caracteres

R$0,06 60.000 R$3.600,00

1.3 Os serviços deverão ter início até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de 
transcrição, o termo de referência, a proposta da CONTRATADA, 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 R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), as 
despesas correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI.

3.2. O pagamento será efetuado à contratada, por meio de depósito bancário, até o 30º 
(trigésimo) dia após a execução, 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.

3.2.1. Em caso de atraso verificado no pagamento, o valor devido será acrescido de multa 
de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês (pro rata).

3.3. A empresa habilitar-se-à ao pagamento mediante apresentação dos seguintes 
documentos:

3.3.1.    Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente 
atestada pelo gestor do Contrato;

3.3.2.    Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

3.3.3.    Certidão de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
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3.3.4.    Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitido pelo TST -Tribunal 
Superior do Trabalho;

3.3.5.    Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante.

3.4. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela CONTRATADA, das 
mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa 
consulta ser juntando aos autos do processo próprio.

3.5. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida acima, ou ocorrendo situação que impeça a liquidação de despesa, 
implicará a devolução da nota à contratada para regularização, devendo o prazo de 
pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação, não acarretando qualquer 
ônus para a CONTRATANTE.

3.6. Já deverão estar incluídas no preço global todas as despesas, tributos e demais 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações.

3.7. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou 
a compensação financeira.

3.8. 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. Com base na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a referida 
Despesa Pública será empenhada na seguinte dotação orçamentária:

a)     Natureza 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 
Jurídica)

b)     Fonte 100;

c)     Programa de Trabalho 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão 
da DPE/PI);

4.2. A despesa está adequada Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual 
e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO

5.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 
do Fiscal do Contrato, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços.

5.2. A Contratada fica obrigada a reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o serviço objeto deste contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução, cabendo à fiscalização não atestar a nota fiscal/fatura até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas.

5.3. O recebimento do objeto deste contrato não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor.
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5.4. Os serviços deverão, obrigatoriamente, atender às especificações técnicas exigências 
descritas nesse contrato e no termo de referência. Em caso de não conformidade, a 
CONTRATADA terá prazo para realizar as modificações solicitadas pela fiscalização do 
contrato da DPE/PI.

5.5. Se a CONTRATADA não tomar as devidas providências para sanar as falhas e 
vícios apontados, o Contrato poderá ser rescindido, aplicando-se o disposto na Cláusula 
Contratual de Rescisão, ensejando, também, a aplicação da penalidade contratualmente 
prevista.

CLÁUSULA SEXTA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

6.1. Requisitos gerais:

6.1.1. Envio de SMS para celulares habilitados nas redes GSM, CDMA, TDMA e IDEN
(Nextel).

6.1.2. Garantia de, no mínimo, 98% de entrega nos números corretos cadastrados na base 
de dados da CONTRATANTE, que poderão ser consultados em relatório emitido 
posteriormente pela CONTRATADA, podendo inclusive ser objeto de auditoria por meio 
de números cadastrados do próprio licitante.

6.1.3. A CONTRATADA deverá possuir suporte para envio de, no mínimo, 1.000 (mil) 
mensagens/hora às operadoras.

6.1.4. Os créditos deverão estar disponíveis no sistema da CONTRATADA, para o disparo 
das mensagens, em, no máximo, 02 (duas) horas após a emissão e envio da Ordem de 
Serviço, que será realizado via e-mail.

6.1.5. Caso não sejam utilizados todos os créditos adquiridos, estes deverão permanecer 
disponíveis para utilização por período mínimo de 30 (trinta) dias após a data de sua
liberação.

6.1.6. Cada mensagem deverá comportar o mínimo de 140 caracteres.

6.1.7. A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade de mensagens, de
informações e de dados pessoais, em cumprimento à Lei n° 13.709/2018 Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais, mesmo após o término do prazo de vigência contratual.

6.1.8. A base de dados para a qual o sistema da Contratada promoverá o envio das 
mensagens será fornecida pela Contratante, que declara possuir o consentimento ou 
qualquer outro requisito previsto no art. 7º, da Lei nº 13.709/18 (LGPD), para o tratamento 
dos dados pessoais do destinatário da mensagem.

6.1.8.1. A criação e a correção do texto da mensagem a ser enviada, bem como o seu 
conteúdo e o consentimento para o envio, são de inteira responsabilidade do 
CONTRATANTE.

6.1.8.2. Está reservado à CONTRATADA o direito de não veicular mensagem que 
contrarie o Termo de Uso da Plataforma, sem qualquer prejuízo ou ônus.

6.1.9. Por depender, a prestação do serviço objeto deste Contrato, de disponibilidade 
técnica de parceiros tecnológicos como as operadoras de telefonia móvel e os provedores 
de internet, não caberá qualquer compensação ou indenização por parte da 
CONTRATADA caso a interrupção na prestação do serviço se dê por culpa exclusiva da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ou ainda por motivo de caso fortuito ou força maior, 
conforme definidos no Código Civil Brasileiro.
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6.2. Características da plataforma de envio:

6.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar, obrigatoriamente, plataforma web que 
permita o disparo do SMS pela CONTRATANTE através de uma interface web que possa 
ser acessada de qualquer computador com acesso à internet, mediante login e senha de 
acesso. Tal plataforma deverá disponibilizar gerenciamento completo dos envios de 
mensagens SMS.

6.2.2. Funcionamento do sistema por 24 horas x 07 dias por semana, oferecendo garantia 
total sobre o funcionamento dos serviços contratados, bem como auxílio ao uso dos 
sistemas disponibilizados.

6.2.3. Sistema multiusuário, permitindo-se o cadastro de múltiplos logins, além de controle 
de uso dos operadores.

6.2.4. A plataforma web deverá permitir a ativação e desativação dos usuários cadastrados.

6.2.5. O usuário deverá poder, através da web, fazer a importação e gerenciamento da base 
de contatos.

6.2.6. Envio de SMS por arquivo/lote (.csv e .txt), grupos de contatos pré-cadastrados 
ou apenas digitando o texto e o telefone do destinatário.

6.2.7. Possuir sistema de validação dos números cadastrados incorretamente (fora do plano 
de numeração, número fixo etc.), com identificação e bloqueio antes do envio para a 
operadora, a fim de que não haja contabilização para cobrança.

6.2.8. Opt-out Possibilidade de exclusão do cadastro de um número da lista, caso seja 
solicitado por seu portador, bem como a atualização dos dados cadastrais destes.

6.2.9. As mensagens enviadas em resposta ao SMS e Opt-out seguirão o padrão de mercado 
das operadoras e as normas da Anatel para esse tipo de serviço, sendo que o custo já deverá 
estar computado no valor do serviço e englobado na proposta, sendo responsabilidade única 
da CONTRATADA.

6.3. Emissão de relatórios:

A contratada deverá emitir relatórios:

6.3.1. Relatórios detalhados ou consolidados que permitam acompanhamento em tempo 
real do status de entrega de cada mensagem.

6.3.2. Relatório total de envios mensais e lista de mensagens enviadas diariamente. 
Relatórios de status, por celular, mensagens agendadas, respostas recebida se estatísticas 
gerais.

6.3.3. Relatórios de mensagens recebidas com texto, horário e número de remetente.

6.3.4. Relatório demonstrando, separadamente, números corretos e incorretos cadastrados 
na base de dados da CONTRATANTE.

6.4. Suporte Técnico:

6.4.1. Fornecimento de manual (interface) detalhado de operações de inserção de contatos e 
envio de mensagens.
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6.4.2. Além do manual, a CONTRATADA deverá disponibilizar curso para aprendizagem 
e adaptação ao sistema disponibilizado para os disparos. Este poderá ser realizado 
presencialmente ou online.

6.4.3. A CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico em caso de paradas de envio ou 
processamento de mensagens e notificações por e-mail, no caso de erro na comunicação ou 
qualquer situação de instabilidade técnica que não esteja sob responsabilidade da 
contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações e 
prazo constantes neste Termo de Referência e e contrato, acompanhado da respectiva nota 
fiscal.

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto deste contrato, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27 da Lei nº 8.078, de 1990 (Código do Consumidor).

7.3. Reparar ou corrigir , às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução do serviço;

7.4. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;

7.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

7.6. A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 
documentos: 1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
2) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 
domicílio ou sede do contratado; 3) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 4) 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do 
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

7.7. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos;

7.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em assumidas pela 
CONTRATADA.

7.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.11. Responsabilizar-se pela manutenção do sistema durante todo o período da prestação 
dos serviços, e enquanto durar qualquer manutenção, reparo ou ajuste no sistema ou nos 
ferramentais necessários para o envio das mensagens SMS. Essa responsabilidade só será 
extinguida mediante o fechamento do chamado com sucesso, emanado tal chamado da 
Fiscalização;

7.12. Responsabilizar-se pela regular quitação de taxas de licenças para execução dos 
serviços, dependentes de quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Cumprir todas as suas obrigações em conformidade com as disposições deste Contrato 
e Termo de Referência

8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
contratado.

8.3. Efetuar o pagamento ao contratado de acordo com as condições de preço e prazos 
estabelecidos no termo de referência e neste contrato, após conferência e o atesto pelo fiscal 
do contrato.

8.4. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto do presente contrato.

8.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 
especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo, se houver.

8.6. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais, inclusive permitir o livre acesso do responsável contratado às dependências do 
contratante, desde que devidamente identificados.

8.7. Aplicar as sanções administrativas quando forem necessárias.

8.8. Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.9. Fiscalizar, acompanhar e gerir o Contrato/instrumento hábil, nos termos do inciso III 
do art. 58 c/c o art. 67 da Lei nº 8.666/93, através do Fiscal do contrato, que exercerá ampla 
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da CONTRATADA 
constantes deste Termo de Contrato, do Termo de Referência. Tal fiscalização, em hipótese 
alguma, atenua ou exime de responsabilidade da CONTRATADA;

8.10. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do 
serviço, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato.

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

8.12. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à prestação do serviço, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da fiscalização sobre a ação 
da contratada.

8.13. 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.

8.14. A fiscalização comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura 
verificadas na prestação do serviço, para imediata correção, sem prejuízo das sanções 
cabíveis.

8.15. Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante a 
execução do contrato.

8.16. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, através da Fiscalização da 
CONTRATANTE, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.
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8.17. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as respectivas 
especificações.

8.18. Verificar, no momento do pagamento da prestação do serviço, a manutenção, pela 
CONTRATADA, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas;

8.19. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA;

8.20. Solicitar a correção do serviço que esteja em desacordo com as especificações.

8.21.  Quanto ao compartilhamento dos dados pessoais relativos ao titular destinatário da 
mensagem, declara expressamente a Contratada que, na qualidade de controlador e/ou 
operador, nos termos do previsto no art. 7º da Lei 13.709/2018 (LGPD), preenche pelo 
menos um dos requisitos relacionados à autorização para o tratamento respectivo, que se 
consubstancia em seus incisos I, V, VI ou IX, sendo ônus exclusivo deste as comprovações 
que eventualmente se façam necessárias.

CLÁUSULA NONA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por interesse da CONTRATANTE até o limite de 60 (sessenta) 
meses, conforme disciplinado na lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. A inexecução total ou parcial do Instrumento Contratual, ensejará a sua rescisão, 
em conformidade com os Artigos 77, 78 - incisos I a V, VII a XVIII e 79, sujeitando-se as 
consequências previstas neste contrato e termo de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1. 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 
nº 8.666/93, incisos I e II, Lei nº 8.666/93.

11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas 
quantidades do objeto, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato na forma 
do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições 
consensuais.

11.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao 
presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou 
questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações 
previstas na Lei nº 8.883/94.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação da proposta.

12.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, 
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando- se o 
índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo.

12.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor.

12.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo.

12.8. O reajuste será realizado por aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas 
e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do serviço pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993, a 
contratada poderá ser apenada com as seguintes penalidades:

14.2. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita ao contratado à multa 
de mora de 2,0% (dois por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando 
a 20% (vinte por cento).

14.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo contratado, poderá a contratante, 
garantida a prévia defesa do contratado, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das 
demais sanções previstas no art. 87, da lei nº 8.666/93:

14.3.1. Advertência;

Assinado digitalmente por 
ERISVALDO MARQUES 
DOS REIS:67803547320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
OU=presencial, 
OU=08839135000157, 
OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, 
OU=ARATIPI, OU=RFB 
e-CPF A3, 
CN=ERISVALDO 
MARQUES DOS REIS:
67803547320
Razão: Eu sou o autor 
deste documento
Localização: 
Data: 2021-10-06 13:57:07
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ERISVALDO MARQUES 
DOS REIS:67803547320



14.3.2. 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;

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

14.3.4. 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 o contratado 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;

14.4. Serão aplicadas penalidades no caso de prestação e serviços em desacordo com as 
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem 
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA FISCALIZAÇÃO:

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos 
por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma 
dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666 de 1993.

15.2. O Defensor Público Geral designará representante, denominado fiscal de contrato, 
para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato

15.3. À fiscalização compete, entre outras atribuições:

15.3.1. Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;

15.3.2. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

15.3.3. Encaminhar as notas fiscais ao Gestor do Contrato, dando-lhe os subsídios 
necessários para o atesto da nota fiscal;

15.3.4. Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas à contratada;

15.3.5. Acompanhar e atestar o recebimento do objeto deste contrato, indicando as 
ocorrências de indisponibilidade do fornecimento;

15.3.6. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos do § § 1 e § 2º do art.67 da Lei n° 8.666/1993;

15.3.7. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e 
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão 
contratual;

15.3.8. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da 
execução do contrato.
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15.4. A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a qualidade da prestação dos 
serviços, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas.

15.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão 
ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar 
necessárias.

15.6. A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 
e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual 
prestado, se em desacordo com os termos do contrato.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES

16.1. 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 SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. A contratante, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato, 
providenciará a sua publicação, no Diário Oficial do Estado do Piauí (DOE), visando 
garantir, a eficácia do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão submetidos ao parecer da Assessoria Jurídica 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 legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, bem como benefícios de qualquer 
espécie que constituam a prática ilegal ou de corrupção, sob as leis de qualquer país, seja de 
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não 
relacionada, devendo garantir ainda que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 
forma.

19.2. A Contratação objeto deste contrato poderá ser revogada total ou parcialmente, sem 
que caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da Lei 
8.666/93.

19.3. 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.
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E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, que depois de lido e achado 
conforme vai assinado pelas partes contratantes, para que produzam seus efeitos legais, 
comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas 
cláusulas.

Teresina/PI, 06 de outubro de 2021.
.

........................................................................................
ERISVALDO MARQUES DOS REIS

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
CONTRATANTE

........................................................................

MURGEL CORREA DE ABREU
MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

CONTRATADA
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Diário Oficial

Teresina(PI) - Quinta-feira, 7 de outubro de 2021 • Nº 219

Aviso de Homologação e Adjudicação
SEI Nº 00114.000247/2021-81

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí torna público, para
conhecimento dos interessados, a Homologação e Adjudicação do
CONVITE Nº 05/2021 - CPL a favor da empresa: CARVALHO
ENGENHARIA LTDA, destinada a execução de  Construção de
Passagem Molhada na localidade Santa Rosa, zonal rural do município
de Campo Maior , neste Estado, no valor global de R$ 97.087,57
(noventa e sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Data da assinatura: 07 de outubro  de 2021.

JANAINNA PINTO MARQUES TAVARES
Secretária de Estado da Infraestrutura do Piauí

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA (Cooperação Técnica)

ESPÉCIE: Declaração de anuência (Cooperação Técnica) entre a
Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí e o Município de
Campo Maior, neste Estado.
OBJETO: Estabelecimento de mútua cooperação entre os partícipes,
com vistas a viabilizar os procedimentos necessários para a
Construção de Passagem
Molhada em pedra argamassada na localidade Santa Rosa, zona rural
do Município de Campo Maior, neste Estado, pela Secretaria de Estado
da Infraestrutura do Piauí.
DATA DA ASSINATURA: 27/07/2020
SIGNATÁRIOS: Janainna Pinto Marques Tavares, Secretária de
Estado da Infraestrutura do Piauí e o Sr. José de Ribamar Carvalho
(pelo Município). Prefeitura Municipal de Campo Maior.

Janaínna Pinto Marques Tavares
Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí - SEINFRA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA (Cooperação Técnica)

ESPÉCIE: Declaração de anuência (Cooperação Técnica) entre a
Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí e o Município de
Campo Maior, neste Estado.
OBJETO: Estabelecimento de mútua cooperação entre os partícipes,
com vistas a viabilizar os procedimentos necessários para o Projeto
de Recuperação e limpeza da Bacia da Barragem de Pedra
Argamassada, no Rio Longá, Localidade Barinha, zona rural  do
Município de Campo Maior, neste Estado, pela Secretaria de Estado
da Infraestrutura do Piauí.
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2020
SIGNATÁRIOS: Janainna Pinto Marques Tavares, Secretária de
Estado da Infraestrutura do Piauí e o Sr. José de Ribamar Carvalho
(pelo Município). Prefeitura Municipal de Campo Maior.

Janaínna Pinto Marques Tavares
Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí - SEINFRA

Of. 590

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2021/DPE/PI

Nº do processo SEI: 00303.001878/2021-91
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 014/2021, 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
Contratada: MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
CNPJ da Contratada: 07.291.097/0001-88
Resumo do objeto do contrato: Trata-se de contratação de serviço de
envio de mensagens curtas de texto – SMS (“short message service”)
para usuários de telefonia móvel (serviço móvel pessoal),
compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto
para celulares e suporte técnico, com fornecimento de plataforma de
gestão de mensagens.
Prazo de vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação 015/2021
Processo Licitatório n° 00303.002015/2021-31/DPE/PI

Objeto: Contratação de empresa que realizará o seguro do caminhão
Iveco Daily Truck Chassi 70C17, de propriedade da Defensoria Pública
do Estado do Piauí, pelo período de 01 (um) ano.
Da Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 61.074.175/0001-38.
Do Prazo de Vigência: A presente contratação será realizada pelo
período de 01 (um) ano, com início na data de sua assinatura.
Do Valor Total: R$ 1.825,30 (mil, oitocentos e vinte e cinto reais e
trinta centavos)

Do Fundamento Legal: Artigo 24, II, Lei 8.666/93.

Considerando o que consta no Parecer Jurídico nº 153/
2021 (Doc SEI 2538475), ratifico a Dispensa de Licitação em
consonância com o termo de justificativa nº 019/2021 (Doc SEI
2275770) apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, com
arrimo no artigo 26, Caput, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

 Nestes termos,

Teresina/PI, 07 de Outubro de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral

Of. 088

da contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
disciplinado na lei nº 8.666/93.
Data de assinatura do Contrato: 06 (seis) de outubro de 2021.
Valor global: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Dotação orçamentária: Fonte de Recurso (100), Natureza (339040) e
Programa de Trabalho (35101.03.092.0016.2855)
Signatários do contrato: Pela contratante: ERISVALDO MARQUES
DOS REIS
Pela contratada: MURGEL CORREA DE ABREU

Teresina/PI, 07 de outubro de 2021.

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

Of. 086

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

EXTRATO DO CONTRATO N° 04/2021 - CENDROGAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO/ORIGEM Nº  00132.000647/2021-49
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2020-DL/SLC/SEADPREV/PI
SEADPREV LIBERAÇÃO  Nº 51  /  2021
FUNDAMENTO: Leis Federais n.º 8.666/1993 nº 10.520/2002, Decreto
Estadual nº 11.319/2004 e Ofício Circular nº 17/2010 da CGE
CONTRATANTE: COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO ÀS
DROGAS
CONTRATADA: SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA (
CNPJ: 10.013.974/0001 – 63)
OBJETO: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA DE 01 ( UM ) FAXINEIRO COM MATERIAL.
VALOR MENSAL DE R$ 3.263,89 ( três mil e duzentos e sessenta e
três reais e oitenta e nove centavos) E O GLOBAL DE R$ 39.166,68 (
trinta e nove mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e oito
centavos).
GESTÃO/UNIDADE: 110114
FONTE: 100
PROGRAMA DE TRABALHO: 0090
ELEMENTO DE DESPESA: 339037
PI: 2000
VIGÊNCIA: 12 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA, TERESINA,
01/10/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO,
NA FORMA DO INCISO II, DO ART 57 DA LEI 8.666/93.
PARECER REFERENCIAL PGE/PLC Nº 001/2021
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PORTARIA GDPG N° 522/2021 

 

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 GEORGE VITOR DE CARVALHO SANTANA, 

matrícula nº 353998-9 e CPF nº 045.995.163-76, e o servidor CID WILLAME CARDOSO DA SILVA, 

matrícula nº 321701-9 e CPF nº 444.420.173-87, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, 

respectivamente, a execução do Contrato n° 024/2021/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA , 

inscrita no CNPJ: 12.477.490/0002-81, que tem por objeto à contratação de serviço de envio de 

mensagens curtas de texto SMS (short message service) para usuários de telefonia móvel (serviço móvel 

pessoal), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte 

técnico, com fornecimento de plataforma de gestão de mensagens, conforme especificações do constantes 

no contrato. 

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, 08 de outubro de 

2021. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público-Geral do Estado Piauí 
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PORTARIA GDPG N° 522/2021
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 GEORGE VITOR DE

CARVALHO NSANTANA,
matrícula nº 353998-9 e CPF nº 045.995.163-76, e o servidor CID
WILLAME CARDOSO DA SILVA,
matrícula nº 321701-9 e CPF nº 444.420.173-87, para acompanhar e
fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a execução do
Contrato n° 024/2021/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa MARKTEL
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA , inscrita no CNPJ: 12.477.490/0002-81,
que tem por objeto à contratação de serviço de envio de mensagens
curtas de texto SMS (short message service) para usuários de
telefonia móvel (serviço móvel pessoal), compreendendo
gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e
suporte técnico, com fornecimento de plataforma de gestão de
mensagens, conforme especificações do constantes no contrato.
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, 08 de outubro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis

Defensor Público-Geral do Estado Piauí

PORTARIA GDPG N° 523/2021
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ,

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

CONSIDERANDO o constante no processo SEI nº
00303.002527/2021-05 e o teor da Portaria CGDPE Nº 173/2021;

RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR os efeitos da Portaria GDPG Nº 503/

2021, que designou o Defensor Público MARCELO MOITA PIEROT,
titular da 2ª Defensoria Pública Cível e Diretor da Defensoria Itinerante,
para substituir a Defensora Pública PATRÍCIA FERREIRA MONTE
FEITOSA, junto à Diretoria de Primeiro Atendimento da Defensoria
Pública do Estado do Piauí, nos dias 07 e 08 de outubro de 2021, em
virtude do gozo de folga compensatória desta última.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-

PI, 08 de outubro de 2021.
ERISVALDO MARQUES DOS REIS

Defensor Público Geral do Estado do Piauí

ainda as disposições relativas ao Plantão Defensorial, previstas na
Resolução CSDPE nº 108/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-

PI, 06 de outubro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA GDPG N° 520/2021
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ,

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

CONSIDERANDO que o Defensor Público Igo Castelo
Branco de Sampaio solicitou desistência da substituição na 4ª
Defensoria Pública Itinerante ao qual foi protocolado no dia 05 de
outubro de 2021, conforme se oberva no Processo SEI nº
00303.003497/2021-29;

CONSIDERANDO a previsão no item 5.2.1 do Edital GDPG
N° 021/2021, de 05 de agosto de 2021, que em caso de pedido de
desistência do Defensor Público, este deve ser comunicado com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR, com efeitos a partir de 25 de outubro de

2021, a PORTARIA GDPG N° 387/2021, que designou o Defensor
Público IGO CASTELO BRANCO DE SAMPAIO para atuar em
regime de acumulação junto à 4ª Defensoria Pública Itinerante, pelo
período de 17.08.2021 a 17.11.2021, nos termos do artigo 73 da Lei
Complementar nº 220, de 11 de abril de 2017, sem prejuízo das
atividades do órgão de execução do qual é titular e sem prejuízo das
atribuições relativas à substituição natural.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em

Teresina-PI, 07 de outubro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
           Defensor Público Geral do Estado do Piauí

PORTARIA GDPG N° 521/2021
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 o disposto no Processo Eletrônico SEI
nº 00303.000906/2021-71;

RESOLVE:
Art. 1º - INSTITUIR Comissão para dar pleno funcionamento

e execução das atividades inerentes ao Termo de Cooperação Técnica
firmado entre esta Defensoria Pública e o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) nomeando, para tanto,
os Defensores Públicos: Patrícia Ferreira Monte Feitosa, Marcelo
Moita Pierot, Karla Araújo de Andrade Leite e Alynne Patrício  de
Almeida Santos e a colaboradora Juciara de Sousa Santiago
Monteiro.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Teresina-PI, 07 de Outubro de 2021.

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral do Estado do Piauí


