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PORTARIA GDPG N° 288/2022 

 

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 RENATA CIBELE COSTA CAVALCANTI, matrícula nº 

321657-8 e CPF nº 017.854.763-86 e a servidora JOELINA SANTIAGO DE ARAÚJO MACEDO, 

matrícula nº 343222-0 e CPF nº 024.251.073-63, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, 

respectivamente, a execução do Contrato nº 004/2022/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa L PINHEIRO MENDES DE SOUSA 

(DIFERENCIAL EVENTOS), inscrita no CNPJ: 07.686.538/0001-40, que tem por objeto a contratação 

de empresa especializada no fornecimento de alimentação (cofffee break incluindo os serviços correlatos e 

de suporte) para atender aos eventos promovidos pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, tais como: 

solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, conferências, congressos, treinamentos, 

entre outros eventos, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência e no referido 

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, 18 de abril de 2022. 

 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

                                 Defensor Público Geral do Estado Piauí 
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