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PORTARIA GDPG N° 808/2022 

 

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 Defensor Público IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO, portador 

da matrícula nº 207.852-0 como Gestor do Contrato, o servidor GABRIEL MAIA RODRIGUES, 

portador da matrícula nº 343270-0 e CPF nº 003.590.743-67 como Fiscal Técnico, o servidor 

RAIMUNDO NONATO UCHÔA FILHO, portador da matrícula nº 358179-9 e CPF nº 770.333.373-53 

como Fiscal Requisitante e o servidor GUSTAVO HENRIQUE MARQUES AVELINO, portador da 

matrícula nº 309.840-X e CPF nº 374.722.833-04 como Fiscal Administrativo na execução do Contrato 

nº 038/2022/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a 

Empresa READY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 18.945.601/0001-32, 

que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura 

como serviço (IAAS) e de plataforma como serviço (PAAS) em nuvem pública, bem como apoio à gestão 

de serviços e recursos de ambiente computacional e infraestrutura tecnológica, seus meios de 

comunicação, sistemas operacionais, banco de dados, instalação, configuração e gerenciamento de 

equipamento e aplicativos, apoio ao desenvolvimento de softwares e scripts para execução de tarefas 

operacionais demandadas pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Art. 2º 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, 05 de dezembro de 

2022. 

 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

                                 Defensor Público Geral do Estado Piauí 
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