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CONTRATO N° 040/2022/DPE/PI 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022/DPE/PI, ART.24, II, DA LEI 8.666/1993. 

PROCESSO SEI Nº 00303.005041/2022-00/DPE/PI 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENLACE DE DADOS 

POR FIBRA ÓPTICA, A FIM DE ATENDER AS 

NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PIAUÍ E A 

EMPRESA LIGHT TELECOM LTDA, NOS TERMOS DA 

LEI Nº. 8.666/93. 

  

CONTA BANCÁRIA: 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA: 10247-4 

CONTA CORRENTE: 3219-0 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-

37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos, CEP: 64.049-010, Teresina-PI, através de 

seu Defensor Público-Geral ERISVALDO MARQUES DOS REIS, com endereço profissional na Rua 

Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos, CEP: 64.049-010, Teresina-PI, doravante 

denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa LIGHT TELECOM LTDA, inscrita no 

CNPJ: 33.833.771/0001-19, com sede na Avenida Dom Severino, nº 2190, sala 03, Bairro São 

Cristóvão, Teresina-PI, CEP 64.051-160, contato: (86) 98817-6666 | (86) 98135-1526, através de seu 

representante legal RAFAEL JALES LIMA FERREIRA, inscrito no CPF: ***.365.733-**, doravante 

denominada  CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo SEI n° 

00303.005041/2022-00/DPE/PI, 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: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO  

  

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realizar o serviço de instalação de 

enlace de dados por fibra óptica, interligando diretamente a Defensoria Pública localizada na Rua 

Desembargador Joca Pires e a Sede da DPE-PI, na Rua Nogueira Tapety, 138. 
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1.2 O serviço deverá, obrigatoriamente, atender a todas as especificações e exigências determinadas 

pela DPE-PI: 

Item Unidade Descrição Valor Total 

01 Serviço Enlace de Dados de 

Fibra Ótica 

R$ 8.853,92 (Oito 

mil, oitocentos e 

cinquenta e três reais 

e noventa e dois 

centavos). 

 

 

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 – DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

3.1. O Prazo para entrega do serviço será de 15 (Quinze) dias após a emissão da nota de empenho. 

3.2. O serviço deverá ser realizado entre a Sede (Coordenação de Tecnologia e Informação) da 

CONTRATANTE, situado à Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos, CEP 64.046-020, Teresina, 

Piauí e a unidade da Defensoria Pública localizada na Rua Desembargador Joca Pires, 1000, Bairro de 

Fátima, CEP 64.049-522, Teresina, Piauí. 

3.3. A CONTRATADA arcará com todos os custos do serviço, se responsabilizando por falhas e danos 

aos serviços realizados 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1.  O presente contrato possui valor total de R$ 8.853,92 (Oito mil, oitocentos e cinquenta e três 

reais e noventa e dois centavos), sendo que as despesas correrão por conta de dotação orçamentária 

própria da DPE-PI. 

4.2.  O pagamento será efetuado à contratada até o 30º dia do mês da execução do serviço, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato, e se dará 

através de depósito bancário. 

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

devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 
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4.4. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas condições 

de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser impresso e juntando 

aos autos do processo próprio; 

4.5. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua 

colocação em cobrança bancária. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DE RECURSOS 

5.1.  Com base na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a referida Despesa 

Pública será empenhada na seguinte dotação orçamentária: 

a)  Natureza 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica); 

b)  Fonte 100; 

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

5.2.  A despesa está adequada à Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

   

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, através 

do fiscal de contrato, conforme determinado por portaria do Defensor Público 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 execução dos serviços e às 

especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da 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 a terceiros; 

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 neste 

Termo de Referência; 

6.7. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 

neste Contrato e no Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do contrato; 
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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 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 

previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas e referentes a plena execução 

do serviço e cumprimento integral das obrigações decorrentes da execução do objeto da contratação;  

7.2. Responsabilizar-se pela execução 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;  

7.3. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros;  

7.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante; 

7.5. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 

contrato e às demais informações da contratante, a que a contratada tiver conhecimento; 

7.6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos e/ou de força 

maior, impeditivos da execução do objeto;  

7.7. Realizar novamente os serviços, dentro de 5 (cinco) dias úteis, rejeitados pela fiscalização exercida 

pelo fiscal do contrato, devido à má qualidade de suas execuções. 

7.8. Executar fielmente este Contrato e o Termo de Referência, em conformidade com as cláusulas 

acordadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no 

bom andamento da rotina de funcionamento da contratante. 

7.9 Substituir no prazo de 03 (Três) dias úteis, qualquer serviço que a Fiscalização do CONTRATANTE 

considerar que esteja com defeito ou não atenda às especificações exigidas no Termo. 

7.10. Apresentar Cronograma de execuções dos serviços conforme as especificações técnicas. 

  

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1.  A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à consecução do objeto, observadas as 

hipóteses previstas no inciso II do art. 57 da lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

9.1. O recebimento e a aceitação dos serviços ocorrerão para cada Ordem de Serviço ou autorização 

provisória, e dar-se-ão da seguinte forma: 

9.1.1. PROVISORIAMENTE: em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação, por escrito, 

da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de vistoria pela fiscalização; 

9.1.2. DEFINITIVAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados da vistoria, mediante a lavratura de 

aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo; e 

9.1.3. Se após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja 

responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo 

será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas. 

9.1.4. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 

pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto 

para o serviço. 

9.2. Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar relatórios e históricos das Ordens de Serviço 

abertas e fechadas, como também, os descritivos de soluções dadas a cada uma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

10.1. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garantia mínima 

de 1 (um) ano, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços. 

10.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos 

relacionados à má execução dos serviços objeto do Contrato, sempre que houver solicitação, e sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

11.1. A fiscalização dos serviços será exercida por representante previamente designado pelo Defensor 

Público Geral, neste ato denominado Fiscal do Contrato, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos 

serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 

o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, de acordo com o Art. 67 caput e 

parágrafo 1°, da Lei n.°8.666/93 e suas alterações; 

11.2. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades na execução dos serviços, resultantes de utilização de pessoal 

inadequado ou sem qualificação técnica necessária, não implicando em corresponsabilidade da DPE/PI 

ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei n.° 8666/93). 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedida de licitar e contratar com o 

Estado do Piauí e será descredenciada do Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços 

para a Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí (CADUF), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 

30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

12.1.1 Cometer fraude fiscal; 

12.1.2 Apresentar documento falso; 

12.1.3 Fizer declaração falsa; 

12.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5 Não retirar a nota de empenho ou não assinar o contrato, nos prazos estabelecidos; 

12.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

12.1.7 Não mantiver a proposta. 

12.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7ºda Lei nº 

10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução 

total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou 

juntamente com as multas definidas nos itens “11.3”, “11.5”, “11.6” e 11.8” abaixo, com as seguintes 

penalidades: 

12.2.1. Advertência; 

12.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-PI), por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

12.2.3. 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; ou 

12.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Piauí e descredenciamento no CADUF, ou 

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 

10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
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12.3. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do 

contrato. 

12.4. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando, decorridos 15 (quinze) dias da data de 

solicitação, nenhuma unidade do objeto for entregue pela CONTRATADA. Neste caso, a Administração 

poderá cobrar valor excedente a este percentual se os prejuízos sofridos superarem o montante da multa 

aplicada, com supedâneo no artigo 416 do CC/02. 

12.5. Em caso de retardamento na execução do objeto, superior a 10 (Dez) dias, fica sujeita a 

CONTRATADA à multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da 

proposta, não ultrapassando a 10% (dez por cento). 

12.6. No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de obrigação contratual, garantida 

a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte 

por cento) do valor total do contrato. 

12.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando, decorridos 10 (Dez) dias da data de 

solicitação, houver entrega do objeto pela CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

12.8. As multas decorrentes de retardamento na execução do objeto poderão ser aplicadas juntamente 

às multas por inexecução parcial ou total do objeto, às multas por descumprimento de obrigação 

contratual e às multas por descumprimento das obrigações referentes à garantia do objeto. 

12.9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

12.9.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

12.9.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

12.10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos 

I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 
13.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial: 

13.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

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

condições previstas no contrato. 
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13.2.2 O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

13.2.3 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

13.2.4 A dissolução da sociedade; 

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

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

13.2.6 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

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

13.2.7 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do fornecimento; 

13.2.8 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; 

13.2.9 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva do 

fornecimento; 

13.3 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 

relativas à entrega do objeto. 

13.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados 

o contraditório e a ampla defesa; 

13.5 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. 

 

DÉCIMA QUARTA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

14.1. 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. 

14.2.  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. 

14.3. 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. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 
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15.1. 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 SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. 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. 

16.2. 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 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, 12 de Dezembro de 2022. 

. 

 

 

 

 

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

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ  

CONTRATANTE 

 

 

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

RAFAEL JALES LIMA FERREIRA 

LIGHT TELECOM LTDA 

CONTRATADA 

 

Digitally signed by RAFAEL JALES LIMA FERREIRA:60036573329
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, 
OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=RAFAEL JALES 
LIMA FERREIRA:60036573329
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-12-12 09:53:43
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Assinado digitalmente por ERISVALDO 
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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: sua localização de assinatura aqui
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Foxit Reader Versão: 10.1.3
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2022/DPE/PI

Nº do processo SEI: 00303.005041/2022-00/DPE/PI
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 012/2022, Artigo
24, Inciso II, da Lei 8.666/1993.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37
Contratada: LIGHT TELECOM LTDA
CNPJ da Contratada: 33.833.771/0001-19
Resumo do objeto do contrato: Contratação de empresa para realizar o
serviço de instalação de enlace de dados por fibra óptica, interligando
diretamente a Defensoria Pública localizada na Rua Desembargador
Joca Pires e a Sede da DPE-PI, na Rua Nogueira Tapety, 138.
Prazo de vigência: A vigência do contrato será de 06 (seis) meses,
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente, pelo prazo necessário à consecução do
objeto, observadas as hipóteses previstas no inciso II do art. 57
da lei nº 8.666/93.
Data de assinatura do Contrato: 12 (doze) de dezembro de 2022.
Valor global: R$ 8.853,92 (Oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais
e noventa e dois centavos).
Dotação orçamentária: Fonte de Recurso 100; Natureza 339039 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica); Programa de Trabalho
35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI).
Signatários do contrato: Pela contratante: ERISVALDO MARQUES
DOS REIS
Pela contratada: RAFAEL JALES LIMA FERREIRA

Teresina/PI, 12 de dezembro de 2022.

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

Of. 123



 

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos | 64.046-020 – Teresina – PI 
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br 

 
PORTARIA GDPG N° 825/2022 

 

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 nº358151-9 e CPF nº 828.555.013-34, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, 

respectivamente, a execução do Contrato nº 040/2022/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a empresa LIGHT TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ: 

33.833.771/0001-19, que tem por objeto a contratação de empresa para realizar o serviço de instalação de 

enlace de dados por fibra óptica, interligando diretamente a Defensoria Pública localizada na Rua 

Desembargador Joca Pires e a Sede da DPE-PI, na Rua Nogueira Tapety, 138. 

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, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

                                 Defensor Público Geral do Estado Piauí 

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: 2022-12-13 09:45:40
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ERISVALDO 
MARQUES DOS 

REIS:67803547320
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SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO PIAUÍ

Portaria Nº 1189, de 13 de dezembro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DO PIAUÍ, no uso das atribuições previstas no inciso II, do art. 109,
da Constituição Estadual;

RESOLVE:

LOTAR a servidora MARIA DO CARMO RIBEIRO SOARES,
Agente Técnico de Serviço, Matrícula nº 008538-3, oriunda da
Coordenação de Serviços Gerais SSP/PI, na OUVIDORIA desta SSP-
PI, até ulterior deliberação.

 PUBLIQUE-SE. CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cel. PM RUBENS DA SILVA PEREIRA
Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí

Of. 5612

Portaria Nº 1190, de 13 de dezembro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DO PIAUÍ, no uso das atribuições previstas no inciso II, do art. 109,
da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO Ofício Nº: 2981/2022/SSP-PI/GAB/
CFGAB(4710707);

CONSIDERANDO o OFICIO SEDUC-PI/GSE/ARG Nº 78/
2022(4921661);

CONSIDERANDO o OFICIO SEDUC-PI/GSE/ARG Nº 79/
2022(4925551);

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº: 3388/2022/SSP-PI/GAB/
CFGAB(4949563), e

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Governamental,
no Diário Oficial do Estado - DOE/PI(6171422).

RESOLVE:

LOTAR os servidores abaixo relacionados, junto ao Instituto
de IDNA Forense:

PUBLIQUE-SE. CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cel. PM RUBENS DA SILVA PEREIRA
Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí

Of. 5613
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DEFENSORIA PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

PORTARIA GDPG N° 825/2022

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 nº358151-9 e
CPF nº 828.555.013-34, para acompanhar e fiscalizar, como titular e
suplente, respectivamente, a execução do Contrato nº 040/2022/DPE/
PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
e a empresa LIGHT TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ: 33.833.771/
0001-19, que tem por objeto a contratação de empresa para realizar o
serviço de instalação de enlace de dados por fibra óptica, interligando
diretamente a Defensoria Pública localizada na Rua Desembargador
Joca Pires e a Sede da DPE-PI, na Rua Nogueira Tapety, 138.

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, 12
de dezembro de 2022.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público Geral do Estado Piauí

Of. 198

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEJUS-PI

Portaria Nº 586, de 28 de novembro de 2022

O SECRETÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso das atribuições legais que lhe confere, com fundamento previsto
no inciso IV do artigo 109, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO que o art. 11 do Decreto nº 15.251, de 02 de
julho de 2013, garante o direito de fruir a licença-prêmio por assiduidade
aos servidores públicos efetivos que, até 6 de maio de 2007, tiverem
preenchidos os requisitos necessários a sua obtenção;

CONSIDERANDO que a Diretoria de Humanização e
Reintegração Social - SEJUS-PI, manifestou-se favorável a concessão
do período de 90 (noventa) dias de Licença-Prêmio, conforme processo
SEI 00095.004673/2022-41;

CONSIDERANDO que após cada quinquênio ininterrupto de
exercício, contado até a data prevista no art. 11, o servidor fará jus a
90 (noventa) dias de licença;

CONSIDERANDO que a servidora MARIA DEUSILANE
LIMA CAVALCANTE, nutricionista, matrícula nº 026.116-5, adquiriu
o direito a LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, pelo efetivo
exercício em seu cargo no período de 1997 a 2002.

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
a servidora MARIA DEUSILANE LIMA CAVALCANTE, nutricionista,
matrícula nº 026.116-5, pelo período de 90 (noventa) dias, contados a
partir do dia 21 de setembro de 2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDILSON
RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA - Matr.0333934-3, Secretário de
Estado, em 07/12/2022, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de
28 de fevereiro de 2019.

Of. 3634


