
245

RESOLU O DPG N  055, 12 DE ABRIL DE 2021

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso de
suas atribui es legais previstas no art. 18, incisos VII, XIIe XIV, da Lei
Complementar Estadual n  136/2011;

CONSIDERANDO o contidodo Edital n 007/2021, e os documentos e
inscri es constantes no Protocolo Administrativo n  17.493.675-7;

CONSIDERANDO o crit rio da antiguidade previsto tamb m no art. 3 da
Delibera o CSDP n  001/2015;

CONSIDERANDO a necessidade da manuten o dos servi os das unidades da
Defensoria P blica e a conveni ncia e oportunidade no preenchimento dos
referidos of cios ( rg os de atua o), sem preju zo de outras a serem preenchidas
por designa o para acumula o de fun es, bem como em aten o s exig ncias
contidas na Delibera o CSDP n  001/2015;

RESOLVE
Art. 1 . Designar a Defensora P blica MARTINA REINIGER OLIVERO
como titular da 21 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba com atua o na 150 Defensoria P blica de Curitiba
com atribui o para atender as demandas junto Casa da Mulher Brasileira de
Curitiba e procedimentos do 3 Juizado de Viol ncia Dom stica em favor da
v tima, bem como na propositura de demandas correlacionadas situa o de
viol ncia, de compet ncia da justi a estadual do Paran no munic pio de Curitiba,
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procedimento, com fulcro nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e nos art. 161 e 
162 da Lei Estadual 15.608/07. 

 

 

CONSIDERANDO o poder normativo que lhe foi conferido pelo art. 102 da Lei 

CONSIDERANDO

142, de 23 de janeiro de 2012; 

CONSIDERANDO 

15.775.289-8 

 

DELIBERA 

 

 

: 

 

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nas 
 

 

 

:  

  

 

 

: 

 

10%: 

12.846/13), no Cadastro Unificado de Fornecedores 

qualquer das condutas tipificadas na presente 

norma nos 24 (vinte e quatro) meses que 

aplicada a penalidade; 

propriedade alheia 

penalidade, diminuindo em 0,5% (cinquenta por 

limite de 10%: 

 

 

prazo estabelecido sujeita o infrator a: 

, tendo como 
 

previsto no contrato ou de outro que venha a 
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