
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO N° 86/2018/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 02065/2018/DPE/PI

DISPENSA DE LICITAÇÃO N»25/2018/DPE/PÇ ART.24,11, DA LEI 8.666/1993.

CONTRATO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE SENSOR

FOTOCÉCULA EM PORTA AUTOMÃTICA, QUE

ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO PIAUÍ E A EMPRESA METALLUM

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA, NOS TERMO»
DAS LEIS 8.666/93.

CONTA BANCÃRIA:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA N" 0044-2
C/CORRENTE N" 409095-0

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado do Piauí, entidade de direito público, poii

intermédio da A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPjl

sob 0 n° 41.263.856/0001-37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,

Teresina-PÍ, através de sua Defensora Pública Geral FRANCISCA HILDETH LEAL

EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG n" 1101413 SSP-Pl, CPF n“

470.488.323-04, com endereço profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,

Teresina-Pl, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empres^

METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA CNPJ n.° 22.787.157/0001-4L

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ITALO SOARES

SANTOS, RG 31.530.060-SSP SE, CPF 015.410.785-94, residente e domiciliado na Ru^

Agostinho Alves, n° 2835, Condomínio Jardim de Fátima, Casa 18, bairro: Fátima, Teresina-

PI, CEP: 64.049-478, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato PARA

REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE SENSO»
FOTOCÉCULA EM PORTA AUTOMÁTICA JÁ INSTALADA NO NÚCLEO DA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, considerando o resultado dp
processo administrativo Q2065/2018/DPE/PL de acordo com as Leis N° 8.666. de 21

junho de 1993. c suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que sp

seguem:
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 presente contrato tem por objeto PARA REALIZAR SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE SENSOR FOTOCÉCULA EM PORTA
AUTOMÁTICA JÁ INSTALADA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO PIAUÍ de acordo com a planilha, que passa a integrar este instrumento,

independente da transcrição.

ESPECIFICAÇÃOITEM VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

01 Serviço de manutenção

preventiva em porta

automática de vidro,

com substituição de

todas as peças

danificadas (perfis,

guarnições, sensor

fotocélula), incluindo

todo 0 material

necessário para

fabricação e instalação

das esquadrias.

RS 6.950,00 RS 6.950,00

VALOR TOTAL RS 6.950,00 (seis mil e novecentos e cinquenta

reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição t

juntada, a proposta de preço e seus anexos ao Processo Administrativo, e a respectiva Ordem
de fornecimento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

A realização do objeto deste contrato serão fornecidos pela CONTRATADA,

conforme indicado em Ordem de Serviço/Nota de Empenho expedida pela Defensoria Públicíi

do Estado do Piauí, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante d$

Proposta.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.0 A CONTRATADA receberá a importância de RS 6.950,00 (seis mil p

novecentos e cinquenta reais), O pagamento será efetuado à contratada, por meio de

depósito bancário em conta a ser indicada pelo contratado, até o 30° (trigésimo) dia após o

recebimento definitivo do produto, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do

contrato e apresentação de Nota Fiscal, sendo que  a ordem bancária dará quitação ao

pagamento, nos termos da Lei, debitado do valor devido os valores relativos aos tributos ç

contribuições sociais.

4.1 A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação

com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

4.2 A contratada, no ato do pagamento, será verificada anteriormente ^

manutenção, pela contratada, das mesmas condições de habilitação exigidas para p

contratação, devendo o resultado dessa consulta ser impresso e juntando aos autos dp

processo próprio. Deverá apresentar prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual

e Municipal, Seguridade Social e FGTS.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II, do art. 65 da

Lei Federal n° 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio
econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da

Fonte de Recurso (100) e elementos de despesa - 339039/339030.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá realizar o objeto do presente CONTRATO,

rigorosamente de acordo com os termos pactuados, os quais deverão ser entregues no local

onde será instalado o material, sem nenhuma despesa adicional se responsabilizando por

falhas e danos aos equipamentos resultantes do transporte, além do valor adjudicado constantp

da Proposta, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da solicitação, nos núcleos dy
Defensoria Pública do Estado do Piauí, conforme endereço indicado nreviamente pel|^
Instituição, aos cuidados da Coordenação de Infraestrutura e Materiais.

§ 1” - A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fomecimento/serviço, na qual serão

explicitados as quantidades, marcas, valores unitários e totais, endereços e condições dp

entrega em consonância com a proposta vencedora e  o disposto no Processo Administrativo.

§ 2° - Configurando-se atraso na entrega, excluídas as razões de força maior, coip

relação aos prazos fixados em pedido ou CONTRATO, será aplicada multa de 2% (dois por

cento), ao dia, sobre o valor do contrato não ultrapassando a 20% (vinte por cento).

§ 3° - Após 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a DPE/PJ

aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea dp
subitem do instrumento convocatório.
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

0 presente contrato terá vigência até 31 (trinta  e um) de dezembro de 2018
contado a partir da assinatura do contrato, estando a CONTRATADA obrigada a cumprir as
obrigações relativas ao objeto constantes neste instrumento.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

A Defensoria Pública do Estado do Piauí se reserva no direito de aumentar ou

reduzir a aquisição do objeto do contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

contrato, previstos no parágrafo 1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, sem que dessa decisão

caiba, à licitante, direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) - Compete à CONTRATANTE:

1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelu
CONTRATADA;

2 - efetuar o pagamento conforme estipulado neste contrato, após a entrega;

3 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços/objeto do preseniç?
contrato.

4 - solicitar o objeto deste contrato conforme quantitativos estabelecidos,

b) - Compete à CONTRATADA:

1 - executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que a entrega seja efetuada

nos termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas

necessárias ao cumprimento do pactuado;

2 - prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE;

3.— cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras e fiscais

decorrentes da execução do presente contrato e quaisquer outras relativas ao

objeto.

4 - manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação p

qualificação obtidas no processo licitatório;

5. - Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem préviu
anuência da CONTRATANTE;

6. - Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

a) - Constituem motivos para rescisão do contrato:

a.l. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

a.2. Atrasos injustificados nos prazos de entrega dos serviços;

a.3. Paralisação na realização dos serviços sem a devida justificativa;

a.4. A decretação de falência, concordata preventiva ou suspensiva, ou em processo

de recuperação judicial ou extra-judicial;

a.5. A dissolução da sociedade;
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DO ESTADO DO PIAUÍ

b) - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o

último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;
c) - A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII,

do art. n“ 78, da Lei Federal N° 8.666/93, pagará  a CONTRATADA conforme

dispõe 0 § 2°, do art. 79, da referida Lei;

d) - 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 aos serviços efetivamente entregues, deduzidos p

valor de multa contratual prevista na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA á

multa de mora de 2,0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20%

(vinte por cento),

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá ^

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes

penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93;
b.l. Advertência;

b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pelji

inexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso

de inexecução parcial;

c) - Suspensão temporária do direito de participai' em licitações e impedimento dí?

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) - 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;

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

a)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÀO

Integram o presente contrato e a eles são remissivos, a proposta de preço e seu^

Anexos, apresentada pela CONTRATADA no Processo Administrativo n° 02065/2018, ̂

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

A CONTRATANTE, até o 5°(quinto) dia do mês subsequente à assinatura desi»,

contrato, providenciará a sua publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), visando

garantir, a eficácia do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da Defensorit»

Pública do Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei

8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí, como competente par^

dirimir as questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, finnam o presente em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Teresina-Pl. 12 de setembro de 201H

EVANGELISTA NUNES

DEFENSOFèÂ PÜBLICA-GERAL

CONTRATANTE

FRANCISCA HILDE

ítalo SOAJRKS SANTOS

DE alumínio LTDAMETALLUM ESQUA
CONTRATADyí ^

■3-Tf
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PORTARIA GDPG N° 580/2018

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo ait. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual n° 059, de 30 de

novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados flelmente 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 pLiblica especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei

n° 8.666/93;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 14.483, de 26 de maio de 201 1,

institui, em seu anexo 111. o Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização,

RESOLVE:

Art. 1", Designar o servidor RAIMUNDO NONATO UCHÔA FILHO, matrícula if

309841-9 e CPF n” 770.333.373-53, para acompanhar  e fiscalizar, como titular, a execução do

Contrato n" 086/2018/DPE. celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

e a empresa METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA., CNPJ n*^ 22.787.157/0001-41,

que tem por objeto a realização de serviços de manutenção e colocação de sensor de fotocécula em

poita automática já instalada no núcleo da DPE/PI, com vigência a partir do dia 12 de setembro de

2018. até 0 dia 3 1 de dezembro de 2018.

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

n° 321701-9 e CPF n® 444.420.173-87. 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, matrícula 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-PI. 14 de setembro

de 2018.

Francisca Hiíd^th Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral do Estado do Piauí

Rua Jaicós n° 1435 - Bairro; Ilhotas CEP: 64.014-060 - Teresina - PI
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Diário Oficial .

Teresina(PI). Terça-feira^ 18 de setembro de 2018  ● N° 175

'.0\ f.RNO [)() ESI ABO í)0 IMAI í
liiri.smo-SErER Prazo de vigência: 12 (doze) meses contados da data d

assinatura.

Data de assínatu ra: 27 dc agosto de 2018

Vajorglobai: R$ 121.500.00 (Cento e vinte e um mil e quinhentos
rCtils).

Fonte de Recurso; 118 - FUNPl-N

Signatários: Daniel Carvalho Oliveira Valente -.Secretário de .liistiça
do Fstado do Piauí e Antônio Lima de Alencar - Representante le^al
da empresa.

Of. 098

e sua■'ccivlíiri.i tic Eitiulo J

EXTR.ATO DO CONTR.ATO 180/2018

CONTjUTO:NM 80/2018
NUMERO DO PROCESSO DE LIClTACÃO: 91/->018

LICITAÇÃO: (ncxioihiiidade"
fundamento LEGAL: Lei 8.666/93 ^
C ONTRATANTE: Secretaria dc Lsladodc Turismo do Piauí
(-NIM 1)0 CONTRATANTE: 08.783.132/0001 -49

^^■^J^^^TADO: Associação Brasileira de Agências dc Viagens -

CNPJ 1)0 CONTRA DO: 41.522.756/0001-88
Patrocínio do projeto

46 ABAV LXI O_0! 8 que trata da feira internacional de turismo
mais completa, tradicional e importante do pais para realização de
negocios. aqinsiçao de conhecimento que proporciona visibilidade
ao turismo do Ihaui.

^RAZO DE VIGÊNCIA: 28/09/2019.
l AZO DE EX ECUÇÃO: 26/09/2018 a 28/09/2018

-.-Al A DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12/09/2018
VALOR GLOBAL: R,$ 60.000.00 (sessenta mil reais)
AÇAO ORCAM ENTARIA: 23695162 V4
NATlIREZADE DESPESA: 3.3.90 39
FONTE DE RECURSOS: 100

SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: Bruno !-crreiraCorreia Lima. pela
Secretaria de hstado do Turismo do Piauí - SR'['UR e Alberto Jorge
Ribeiro Leite pela As.sociaçào Breisileira de Agências de Viagens - ABAV.

BRUNO FERREIRA CORREIA UMA
Secretário de Estado de Turismo

Of. 556

<'<>VF.ItNO ÜO EST.ABO DO IM Ud
(’Ot)RDENAR()RlA BO PROGRAM A DF. MOnFRMZ ACÀOr

-iíi OUAI.inOACAODEKMPKKENmMENTOSPÚRI.ICOS-COÀiFPI

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRAI O
CONTRATO N'’3I/20I8-COMEPI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 030/2017
OBJETO; Execução da obra dc 7.0()0m- dc pavimentação cm
paralclepipedo cm diversas ruas na zona urbana no Município de
Valença doPiauí-PI
MODALIDADE: Concorrência

CONTRATANTE: Coordenadoriado Programa de Moderni/açào c
Qualillcação dc Empreendimentos Públicos-COMUM
CONTR.ATADA: Construtora Manhattan Ltda
CNPJ DA CONTRATADA; 07.779.294/0001-40
VALOR: R$ 812.929.46. (oitocentos e doze mil novecentos e vinte e
nove reais e quarenta c seis centavos)
VALIDADE: 1 ano a partir da publicação
DATADA ASSINATURA: 29/08/2018
NATUREZA DADESPESA; 4.4.90.51
FONTEDERECURSO: l l6
SIGNATÁRIOS: Elz.uila Alves Cali.sio-Coordenador COMI-PI e
Carlos F.duardoAlmeida Vieira-Consirutora Manhattan Ltda

EXTRATO DO 5°TERMOADITIVOAO
CONTR.ATO N® 137/2017

NOME DO CONTRATANTE: SFCRi; FARIA DE ESTADO DF
TURISMO DO PlALil
CNPJ DO CONTRATANTE: 08,783.132/0001 -49

NOME DO CONTRATADO: CONS FRl HORA VTJ
CNPJ DO CONTR.AT.ADO: 22.303.779/0001-57
RESUMO DO OBJEl O DO ADITIVO: alterar o prazo de execução

137/2017. que passa a ler o seus efeitos até a data dc
ijy. li).20! o.

AZO DE EXECUÇÃO: até09.10.2018
.aTA DE ASSIN.ATllRA DO TERMO ADITIVO: 05/07/2018

AÇAOORÇ.AMENTARl.A; 23695161.328
NATUREZADA DESPESA: 4.490.51
FONTE DO RECURSO: 00/17

SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: F lávio Rodrigues Nocueira.lúnÍür
pela SECRETARIA DE ESTADO DO TI fRISMO DO PIaI iÍ-SETÜR
e Vicente de Paulo da Costa Tourinho. pela VT.I CONSTRUTORA.

BRUNO FTRREIRA CORREIA LIMA
Secretário dc Estado dc Turismo

Of. 648

Of. 356

->XYT’fv

DEFCNSORIA PUBUCA
.. oo «ri>i.i *

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
■AtoAdministrflfivn

CONTRATO N® 86/2018/DPF/Pl
Processo .Administrativo n‘’0206f!/2018/DPE/PI
Dispensa de Licitação 0^25/2018, art. 24, II, da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES FAIX) IX) IMAl 'í
CNPJ;41.263.856/0001-37
CONTRATADA: MET.ALLUM ESQUADRIAS DEALÚMINIO
LTDA.
CNPJ:22.787.I57/n00i-4l
Objeto; Serviço dc manutenção c colocação dc sensor rotocciuia cm
porta automaiica já instalada no Núcleo da Defensoria Pública do
Estado do Piauí.
Valordo total contrato: R$ 6.950.00(seis mil novecentos e cinquenta
reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento dc despesa (339030/339039 )
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993.
Data de Assinatura: 12 de setembro dc 2018.
Vigência: O prazo de vigência será da data de sua assinatura até dia
31 de dezembro de 20! 8.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
METALLUM ESQUADRIAS DEALÚMINIO LTDA

Maiores informações: Coordenadoriadas Licitações  e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Noaueira
Tapety. 138. B. Noivos Teresina- PI ou pelo tcl. (86) 99476-5262.

Of. 177

«.0\ FRNODO E.STVDO DOIMAI í
sLCKFTAKIA DF FSTADO DA Jl M H A

EXTR ATO DO CONTR ATO N" 10/2018
Processo Administrativo n'‘AA.095.1.001531/18-31
Modali<lade: Adesão Pregão Presencial 003/2016 PMPI
Nome do Contrafante: Secretaria de Justiça do Estado do IMauí
CNPJ do Contratante: 07.2! 7.342/0(X)l-07
Nome do Contratado: OMIÍOAJEANS LTDA.
CNPJ do Contratado: 07.093.19()/0001-88
Objeto do contrato: Aquisição de fardamentos para os internos do
sislcmri prisional do Estado do Piauí.
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Arl.2“.Üeíiigríaroserv«jor( lÜ WU.|.A.MK< ARIXiSODA
Sil.VA. ma»rici)ÍB n'’ 321701-9 c CPF n" 444,420.173-87. -
atompanhare fiscal i/is. «mho surigfflc. acx«:uçâodí»<;omíafo^tma
descrito nos impolimenlos íegari e cveniuais do fituiar.

Art. y. Designar o Defensor Fúblico. Dr IVA\'0\ ICK
f KITOSA DIAS PIVHEIRO. DírctorAdministralivo. maricularf

POR! \R| \ N" 207,852-0. para acompanhar a exccuçi? do referido contraio, m
A tH;rHN.sORA n IU.U.'A<iFRAI. ,nousodeMiis.Bnbtuçíy*s âmbito das atribuições dc (.iestor dos Contratos dcsia Defemoria

lcçai.s.conicn^s|X-!oan. l.vinds.sjn,daUia>mpk;inentarC5tadual Pública,
n- 0.59.dc .'Üdcnosemhmdc 2.W5

Mfrr para

evraMMUMjMKA

4rf. 4“ Blfl Portaria entra cm vigor nn daíaifc sua publicação
c terá Vigência alé o vencimento do contrato e de suagaranfta. quarui»
houver.RIXOI.VF

o .. ‘ ^^^^^.^^[^●■‘^'^raPiiblicade^n.aegoriaDr^.Glícia
Hndr»nev .Martn». licença ntau.-mdadc de {1 dias. confonne
aiesiafc medico. do dia 01 mf2ú 18. dc aa^rdu com an. 96 da Lei
V. umpfcmsmtfff n IM dc 07)D5.-'2007. pctroafiindo o.s cfeii<K destaportaria
apartifde01 desetemlTOde2018a27defeveiviro S

GAHINl-nr DADEI ENSüRAPÚBÜCAGKRALan lcre:>ina.Ü5dc
setembrodc20l8.

PORTARIA GDP(;.V’57?y2{»8
A í)F.F£>S()R.\ PI BI.ICAGLR.Ar, DO FSTAIK) nu uso de

sua.s ainbutyOtfs legais, eonferidaü pelo mt. 1.3, ükísu XX da l.ci
Complementa Estadual n” 059. rfe 30 dc novemhrt> de 2005.

.f ̂ ^^SIl3tk.\NDO o cumprimento tia Decisão Judicial
profenda pela 5^ Câmara de Direito Público do Tribunal dc Justiça do

Mandado de Securança n"JU i o.uiWI .íKG75fr«.

GABINLTE DAÜtFRMSORIA PlíBUCA GERAL, cm Tercsina. 14 de
setembro dc 2018.

PORTARIA GOPGN*58I/2018
A DEFEN.SÍ)RAPIBI,!CAGF.R\L DO ESTADO.no uso de

suas atribuições legai.s. conferidas pelo art. 13. incisti XX da l.ei
Ctimpletncnta' Estadual n"059, de 30 dc íwvcmbro de 2(M)5.

CONSIDERANDO que os contratos devem screxeculadt»
íicimentc pdas partes, de acordo com suas cláusula c as normas da
l.ein" 8.666. dc21 dcjiuihodc 1993;

CO.NSIDER\NDO quc a execuç^j do contrato deverá ser
acompanhada c fiscafizaJa por um representante da .Administração
Publica cspccíalmente designado, rmr força do artigo 67 da ! .ei n“
8.Ó66i93;

CONSIDERANDO queo Decreto Estadual 14.4&3. dc 26
de maio de 2011. in.siitui. em seuanexolil. oOuíade FiscalÍTS^dos
Contratos dc TcrcciriiMçâo. RESOLVE:

Art. f". Designar o servidor LUIZ FERNANDO SF.IXAS
CTRV DA C:OS IA. matricula n“ 318514-1 cCTF n” 037,427.343-00.
f^iKompanhare fiscaJiitar.cemQjruJa. aex«Hiçâodo'IènnoAdití\o
í.oniratuain* (K}2/2QIS/DFE/PI,rrfercnlc an Contrato n"074/20Í6J
DPK/Pr,cçlcbnidoentre a DF,FF,N«>RI.a PÚBLICA DO ESTADO
IW PI Aljl ea proprietária I.ITI AN A CAVALCANTE QIXIROZ,
CPI- n"" 456.841 624-87, que icm por objcioa renov^âo do prazo dc
Vigência do Contrato n' Ô74/2016, referente à iocaçào de imóvel
destm^o ao funeionaniento da Defensoria Pública Regional de
Pinpiri,pelopcríodüdc06(seis) meses, tendo inteioein 13/09/2018
vigorando, portanto, até 12/03/2019. bem como aaller^ da cláusula
referente ao valor do aluguel.
«  ̂'^'ífnarosmidor DARIO BASTOS FORTES DO
REGO. matricula n" 309.846-0 e CPF tf 750.946.653-91 para
acompanW e fiscalizar. Caau SMCiaiffi. a execução <to termo aditivo
c dq contrato acima ifcscritos nos impedimentos legais e eventuaisuQ lIlUlâT.

Designar o Defensor Público. Dr. IVA.\0\TCK
pinheiro. Diretor Administralivo. matricula n**

207 852^. para acompanhar a exccuçio do referido comndo. no
^buo das atribuições de Gestor <k»s Contratos desta DefensoriaPublica.

CONSIDERWDO que as Varas Criminais e as Varas do
I fihunal d<> Jún da i 'apita! encomrani-M; ctim Juizes e Promotores ik

iüsüçn auxiliares, além da e.xteusa pauta dc audièiKia», inclusive
com boráritis dc rcali/aça» colidentcs entre as audiências a serem
conduzidas pelos Magisiradti.s titularcseauxiliares;

CONSIDER.ÍNDO o número díminulo de membros em
exercíeto efetivono âmbito da lA-feasoria Pública do Rsiado ito Piaui;

RI-SOLAT;

8E\ CKL^R osefeiu» da Portana CiDPG n" 295/2016:
DE.SIGNAR provisoriamente a Defensora Pública Dra.

GISF.I. A ,MENDES LOPES.fituiar P Defensoriaf^licude Bantc-
Pi, para auxiliar as Defensorias Públicas Criminaísda Capita! e as
Oefensorm Públicas do IribunaldoJúridaCapital.apvtirdodin 19
dc ««tembro de 2018 e ate ulteriores deliberações.

GABINE1E DADEFENSORA PÚBÍ.JC.AGERAI. em reresina. I7de
M.tcmbrt>dc20í8,

PtJK Í ARlA GDPG V5«J/2tn«
AOEFENSORÇ Pt BUCAGERALÍK) E.STADO.noüSodc

airibuiçôcs Icgaiv. conferidas pelo ari. (3. inciso XX da í ei
Lomplemcnur Estadual if Ü59. dc30de nmenbfodc 2fH)5.

f O.NSI Dt ít\ NDO que os «iniratüs devem ser execuiadü.s
ífclmenfu pelas nartev, de acordo com auas cláusulas ea,s fHirmasda
lein’8 666. »lc2l dejuniiode 199.3-

f ON.SlDE:HAMK)que a execução <b> conirab) deverá «;r
atompsnbada e }l».-ídi7Aía por um ft-fmísetjlantc da Admínisfraçâo
Pübiicii opteiainKrnlc desígimJi*. pie iorça do artigo 67 da l.ci n®8.Wj69J.
.< . ^/*‘>;VP^-**"*^^*W<>D^CfeloEstadualji’ N.483,dc26
dc maHxfc 2011 . uiüiuii. cm veo anexu 111, o (luiaifc Fi*^bVaçàodos PORTARIA GDKi N°5R2/2rilll
(imiraloMie t

.  t^staPonoriaentra«

GABINETE DADEFENSORíAPÚ

eicL'.n/açâ». RI.SOIA E A PÚBLirACmAtSGESramiiKSiMufe

n viuornadwaa A-«m»
e lera v igéncia nié o vencimento do «jntraf o e de sua g»ran!in. 'fnrh

RUCâ GERAL «m lintmm. i4ik
setemlwode20l8.

Ui NIKJNONAlOlií IIÔA «ütbuiçôes Jegais. oonlcndteí nebv«ri T3. «tciso X'X tte ím
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