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PORTARIA GDPG N° 350/2022 
 

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 o servidor GABRIEL MAIA RODRIGUES, portador da matrícula nº 
343270-0 e CPF nº 003.590.743-67 e a servidora ADÉLIA DE MELO ANDRADE, portadora da 
matrícula nº 358151-9 e CPF nº 828.555.013-34, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, 
respectivamente, a execução do Contrato nº 006/2022/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa MARIA DA C M LOPES (TECNOLINK), inscrita 
no CNPJ: 18.637.376/0001-77, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de 
equipamentos eletrônicos - Câmeras de Vídeo Monitoramento em circuito fechado - com mão de obra 
para instalação, a fim de suprir as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, conforme 
especificações e quantitativos contidos 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, 10 de maio de 2022. 

 
ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

                                 Defensor Público Geral do Estado Piauí 
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