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PORTARIA N.º 914/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.007264/2020-53, datado de 15/12/2020; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR Ana Luisa da Rocha Gentil, a contar de 
01 de janeiro de 2021, do cargo de provimento em comis-
são de Assessor Técnico II - DPE-1, previsto na Lei Esta-
dual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, alterada pela 
Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019, que instituiu o Quadro 
de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações; 
II – NOMEAR Ana Luisa da Rocha Gentil, a contar de 01 
de janeiro de 2021, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Técnico I – DPE - 2, previsto na Lei 
Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, alterada 
pela Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019, que instituiu o 
Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, Car-
reiras e Remunerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 17 de dezembro de 
2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 945/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 257/2020, 
Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada de 05/03/2020, que 
delegou ao Subdefensor Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos de afasta-
mentos previstos em lei. 

RESOLVE: 
I – SUSPENDER PARCIALMENTE, pelo período de 11 a 
29 de janeiro de 2021, a eficácia da Portaria 1.361/2019-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM, Ano 5, Edição 1.123, pág. 2, de 26 de novembro 
de 2019, na parte dos incisos II e III, que designou a De-
fensora Pública de 4ª Classe Luise Torres de Araújo Lima 
como Coordenadora do Grupo de Trabalho Itinerante do 
Interior – GTI, e atribuiu a gratificação pela prestação de 
Serviço Especial, no nível 04, a partir de 21 de novembro 
de 2019; 
II – DESIGNAR a Defensora Pública de 4.ª Classe Stefanie 
Barbosa Sobral como Coordenadora do Grupo de Trabalho 
Itinerante do Interior – GTI, pelo período de 11 a 29 de ja-
neiro de 2021; 
III – ATRIBUIR à coordenadora indicada no inciso II, a Gra-
tificação pela prestação de Serviço Especial, no nível 04, 
correspondente ao percentual de 20% sobre a remunera-
ção básica na forma do art. 4º da Resolução nº 
23/2013/CSDPE/AM, pelo período indicado no inciso II.  
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 28 de dezembro de 
2020. 
 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 946/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 257/2020, 
Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada de 05/03/2020, que 
delegou ao Subdefensor Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos de afasta-
mentos previstos em lei. 

RESOLVE: 
I – SUSPENDER PARCIALMENTE, no período de 25 de 
janeiro a 03 de fevereiro de 2021, a eficácia da Portaria n.º 
064/2020-GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Ele-
trônico da DPE/AM, edição 1.158 de 21 de janeiro de 2020, 
Ano 6, pág. 5/7, que designou o Defensor Público de 2ª 
Classe Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior para 
exercer, com exclusividade, suas funções na Defensoria 
Pública Especializada junto ao Tribunal de Contas; 
 
II – DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª Classe Rosi-
meire de Oliveira Barbosa para exercer, cumulativamente, 
suas funções na 5ª Defensoria Pública de 1ª Instância de 
Família e na Defensoria Pública Especializada junto ao Tri-
bunal de Contas, pelo período de 25 de janeiro a 03 de 
fevereiro de 2021; 
 
III – DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª Classe Priscila 
Ferreira de Lima para exercer, cumulativamente, suas fun-
ções na 26ª Defensoria Pública de 1ª Instância Criminal, 
pelo período de 12 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021; 
 

IV – DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª Classe Petra 
Sofia Portugal M. Ferreira para exercer, cumulativamente, 
suas funções na 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância de 
Família, pelo período de 07 a 16 de janeiro de 2021; 
 
V – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª Classe Ulysses 
Silva Falcão para exercer, cumulativamente, suas funções 
na 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância Criminal, pelo pe-
ríodo de 07 a 16 de janeiro de 2021; 
 
VI – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 30% (trinta por cento), proporcional ao período su-
pracitado, sobre os vencimentos da Defensora Pública 
mencionada no inciso II, e no percentual de 15% (quinze 
por cento), proporcional ao período supracitado, sobre os 
vencimentos das Defensoras Públicas mencionadas nos 
incisos III e IV e do Defensor Público mencionado no inciso 
V, na forma do art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990, alterado pela Lei Comple-
mentar Estadual n. 196, de 13 de maio de 2019, e regula-
mentado pela Resolução nº 013 do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, desde que os membros já não perce-
bam a vantagem em razão de outra cumulação simultânea; 
 
VII – Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 28 de dezembro de 
2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 947/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa e financeira no 
âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na 
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forma do art. 9º, inciso XII da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o teor do Processo n.º 
20000.007425/2020-17;  

RESOLVE: 
I – DISPENSAR, a contar de 29 de dezembro de 2020, a 

Defensora Pública Suyanne Soares Loiola da função de 

Titular da Comissão Criminal Permanente do Colégio 

Nacional de Defensores Público Gerais, designada por 

meio da Portaria n.º 532/2020-GDPG/DPE/AM;  

II – DESIGNAR, a contar de 29 de dezembro de 2020, a 

Defensora Pública Ana Karoline dos Santos para exercer 

a função de Titular da Comissão Criminal Permanente do 

Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais.  

 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS,  
Manaus, 29 de dezembro de 2020. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 950/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 
30 de março de 1990; 

CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 257/2020, 
Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada de 05/03/2020, que 
delegou ao Subdefensor Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos de afasta-
mentos previstos em lei. 

RESOLVE: 
I – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª Classe Ali Assaad 
Hamade de Oliveira para exercer, cumulativamente, suas 
funções na 11ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Fa-
mília, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 30 de 
dezembro de 2020; 
 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 15% (quinze por cento), proporcional ao período 
supracitado, sobre os vencimentos do Defensor Público 
mencionado neste ato, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, 
alterado pela Lei Complementar Estadual n. 196, de 13 de 
maio de 2019, e regulamentado pela Resolução nº 013 do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, desde que o 
membro já não perceba a vantagem em razão de outra cu-
mulação simultânea; 
 
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 29 de dezembro de 
2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
  

E X T R A T O 

 

ESPÉCIE: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
09/2020-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.0007226/2020-09-DPE/AM 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 12/2020 – DPE/AM. 
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CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-
TADO DO AMAZONAS e o WV SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA EIRELI. 

OBJETO: O presente termo tem por objeto o acréscimo 
de serviços não previstos no contrato n° 09/2020, equi-
valente à 10,0956% do valor contratual e a supressão de 
itens não mais necessários correspondente a 5,697% do 
valor total do contrato. 

DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2020. 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do referido aditivo está 
adstrito à vigência do contrato original. 

VALOR: O acréscimo de 10,0956% no valor do contrato 
representa um aumento de R$ 6.562,14 (seis mil, qui-
nhentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) 
no valor global do contrato. A supressão de 5,697% no 
valor do contrato representa um decréscimo de R$ 
3.703,05 (três mil, setecentos e três reais e cinco cen-
tavos) do valor global do contrato. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - A des-
pesa com a execução deste Termo Aditivo, no presente 
exercício, correrá à conta da seguinte dotação orçamen-
tária: Unidade Orçamentária 24101, Programa de Tra-
balho 14.422.3269.1222.0007, Fonte Recurso 
01000000, Natureza da Despesa 44905193, tendo a 
LOCATÁRIA emitido em 16/12/2020 a Nota de Empe-
nho n° 2020NE01053, no valor de R$ 2.859,09 (dois mil, 
oitocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 21 de dezembro de 2020. 

 

RICARDO QUEIROZ DE PAIVA  

Defensor Público Geral do Estado  

 
 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020-CLDPE/AM 
PROCESSO N° 20000.001002/2020-85 

 

OBJETO: Formação de registro de preços para eventual 
aquisição de materiais elétricos e de construção diversos, 
para atender as necessidades da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas – DPE/AM, conforme especificações e 
condições definidas no edital e seus anexos. Adjudicado e 
Homologado em favor das empresas, conforme tabela 
abaixo: 

J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES CNPJ: 17.142.432/0001-30 

Ite
m 

Descrição 
Uni
d. 

Qtd
e. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor To-
tal (R$) 

1 

BOCAL/SOQUETE, Base: E-
27, Material: Polietileno, Cor-
rente: 4ª, Tensão: 250 Vac, Tipo: 
Pendente com Rabicho 

Unid 50 1,97 98,50 

5 

BROCA, Material corpo: Aço 
Forjado. Material ponta: Aço Ví-
dea. Diâmetro: 12,0 mm. Com-
primento total: 150 mm. 

Unid 50 11,00 550,00 

6 

BROCA, Material corpo: Aço 
Temperado. Material ponta: Aço 
Rápido. Diâmetro: 6,0 mm. 
Comprimento total: 210 mm. 

Unid 50 4,48 224,00 

13 
CABO ELÉTRICO, Material 
Condutor: cobre, Tipo: flexível, 
Bitola: 4,0 mm², Tensão: 750 V,  

Peç
a 

50 189,00 9.450,00 

17 

CABO ELÉTRICO, Tipo: flexí-
vel; Material Condutor: cobre; 
Quantidade Condutores: 1; Iso-
lação: capa plástica antichama; 
Bitola: 1,5mm²; Tensão: 750V 

Peç
a 

50 82,60 4.130,00 

18 
CANALETA PASSAGEM FIO, 
Material: PVC, Dimensões: 20 x 
10 x 2000 mm. 

Unid 200 3,86 772,00 

20 
CANALETA PASSAGEM FIO, 
Material: PVC, Dimensões: 50 x 
30 x 2000 mm. 

Unid 200 17,86 3.572,00 

21 

DISJUNTOR BIPOLAR, Tipo: 
Termomagnético; Padrão: DIN; 
Corrente Nominal: 20 A (a 30 
°C);  

Unid 100 23,00 2.300,00 

22 

DISJUNTOR BIPOLAR, Tipo: 
Termomagnético; Padrão: DIN; 
Corrente Nominal: 32 A (a 30 
°C);  

Unid 100 23,00 2.300,00 

23 

DISJUNTOR TRIPOLAR, Cons-
trução: em Caixa Moldada; Dis-
parador de Sobrecorrente: Tér-
mico (Fixo) e Magnético (Fixo); 
Número de Polos: 3; Corrente 
Nominal (In): 150 A;  

Unid 5 282,80 1.414,00 
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24 

DISJUNTOR TRIPOLAR, Cons-
trução: em Caixa Moldada; Dis-
parador de Sobrecorrente: Tér-
mico (Fixo) e Magnético (Fixo); 
Número de Polos: 3; Corrente 
Nominal (In): 250 A;  

Unid 5 595,00 2.975,00 

25 

DISJUNTOR TRIPOLAR, Tipo: 
Termomagnético; Padrão: DIN; 
Corrente Nominal: 32 A domés-
ticas e similares. 

Unid 100 30,56 3.056,00 

26 
DISJUNTOR TRIPOLAR, Tipo: 
Termomagnético; Padrão: DIN; 
Corrente Nominal: 63 A  

Unid 30 31,00 930,00 

27 
DISJUNTOR UNIPOLAR, Tipo: 
Termomagnético; Padrão: DIN; 
Corrente Nominal: 20 A  

Unid 100 5,70 570,00 

28 

FECHADURA, Material: aço, 
Aplicação: porta interna, Carac-
terísticas Adicionais: com cilin-
dro, maçaneta simples. 

Unid 30 28,50 855,00 

30 
FILTRO DE LINHA, Quantidade 
Tomada: 5, Voltagem: bivolt 

Unid 50 15,00 750,00 

31 
FITA DUPLA FACE, Caracterís-
ticas Adicionais: em espuma de 
poliuretano,  

Unid 50 46,20 2.310,00 

32 
FITA ISOLANTE, Largura: 
19mm, Comprimento: 20m. Ma-
terial: PVC antichama. 

Unid 200 4,20 840,00 

41 
LUMINÁRIA LED, Tipo: de em-
butir; Modelo: luminária com-
pleta com lâmpada Led;  

Unid 50 38,78 1.939,00 

45 

ORGANIZADOR DE CABOS, 
Material: Polietileno; Tipo espi-
ral, para guia de cabos/fios, diâ-
metro de 1/2``;  

Me-
tro 

200 8,06 1.612,00 

46 

ORGANIZADOR DE CABOS, 
Material: Polietileno; Tipo espi-
ral, para guia de cabos/fios, diâ-
metro de 3/4``;  

Me-
tro 

200 5,17 1.034,00 

52 

REATOR LED DRIVER, Aplica-
ção: para instalação de plafon 
ou luminária de LED, Tensão: 
Bivolt, Potência: 18/25 W, Fre-
qüência: 50-60 Hz. 

Unid 300 16,80 5.040,00 

Total do Fornecedor  
R$ 

46.721,50 

 

VIDEIRA E LINS LTDA CNPJ:  37.757.391.0001-01 

Ite
m 

Descrição 
Uni
d. 

Qtd
e. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor To-
tal (R$) 

2 
MOTOBOMBA; centrífuga, peri-
férica, monofásica, 0,5 CV. 

Unid 2 390,00 780,00 

34 

INTERRUPTOR, Tipo: de embu-
tir; simples. Material: termoplás-
tico, Número de seções: 2, com 
placa 4x2 pol e acessórios. 

Unid 50 5,85 292,50 

35 
INTERRUPTOR, Tipo: de sobre-
por; simples. Material: termo-
plástico, Número de seções: 2. 

Unid 50 5,70 285,00 

43 

LUMINÁRIA, Tipo: plafon / pla-
fonnier, duplo bocal, E27, Mate-
rial: termoplástico. Formato re-
dondo. 

Unid 50 5,16 258,00 

Total do Fornecedor  
R$1.615,5

0 

 
SOLUÇÕES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO EI-

RELI   
CNPJ: 29.216.954/0001-18 

Ite
m 

Descrição 
Uni
d. 

Qtde. 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor To-
tal (R$) 

3 

BROCA, Material corpo: Aço 
Forjado. Material ponta: Aço Rá-
pido. Diâmetro: 10,0 mm. Com-
primento total: 133 mm. 

Unid 50 13,50 675,00 

4 

BROCA, Material corpo: Aço 
Forjado. Material ponta: Aço Rá-
pido. Diâmetro: 8,0 mm. Compri-
mento total: 117 mm. 

Unid 50 5,99 299,50 

49 
PARAFUSO, Tipo: fenda philips 
rosca soberba; Material: aço zin-
cado; Tamanho: S10. 

Unid 3.000 0,44 1.320,00 

Total do Fornecedor 
R$2.294,5

0 

 
J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA 

01.631.853/0001-94 

Ite
m 

Descrição 
Uni
d. 

Qtde. 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor To-
tal (R$) 

7 
BUCHA FIXAÇÃO, Material: 
Nylon, Tamanho S-10 

Unid 3.000 0,10 300,00 

8 
BUCHA FIXAÇÃO, Material: 
Nylon, Tamanho S-12 

Unid 3.000 0,16 480,00 

9 
BUCHA FIXAÇÃO, Material: 
Nylon, Tamanho S-5 

Unid 3.000 
0,039

6 
118,80 

10 
BUCHA FIXAÇÃO, Material: 
Nylon, Tamanho S-6 

Unid 6.000 0,03 180,00 

11 
BUCHA FIXAÇÃO, Material: 
Nylon, Tamanho S-8 

Unid 6.000 0,05 300,00 

47 
PARAFUSO CABEÇA SEXTA-
VADA, Material: aço zincado, 
Tipo: S10,  

Unid 1.000 0,46 460,00 

53 
TOMADA, Descrição: de embu-
tir, Tipo: 2P + T, Amperagem: 
10A,  

Unid 100 5,19 519,00 
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54 
TOMADA, Descrição: de embu-
tir, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20 
A,  

Unid 100 6,39 639,00 

Total do Fornecedor  
R$2.996,8

0 

 

CM FERREIRA RAMOS EIRELI CNPJ: 06.050.372/0001-09 

Ite
m 

Descrição 
Uni
d. 

Qtd
e. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

12 

CABO ELÉTRICO, Material 
Condutor: cobre, Tipo: flexível, 
Bitola: 2,5 mm², Tensão: 750 V, 
Quantidade de condutores: 01, 
Cor: variadas, Unidade de For-
necimento: rolo com 100 metros 

Pe
ça 

50 127,73 6.386,50 

14 
CABO ELÉTRICO, Material 
Condutor: cobre, Tipo: flexível, 
Bitola: 6,0 mm², Tensão: 750 V,  

Pe
ça 

50 302,53 15.126,50 

15 

CABO ELÉTRICO, Material 
Condutor: cobre, Tipo: flexível, 
Revestimento: capa plástica 
anti-chama, composto termo-
fixo, Quantidade Condutores: 1,  

Met
ro 

5.00
0 

8,62 43.100,00 

16 

CABO ELÉTRICO, Material 
Condutor: cobre, Tipo: sintenax, 
Seção Nominal Condutor: 10 
mm²,  

Met
ro 

5.00
0 

5,10 25.500,00 

19 
CANALETA PASSAGEM FIO, 
Material: PVC, Dimensões: 30 x 
20 x 2000 mm 

Uni
d 

200 16,29 3.258,00 

29 
FECHADURA, metal cromado, 
porta externa, com cilindro, ma-
çaneta de alavanca. 

Uni
d 

50 37,47 1.873,50 

33 
IMPERMEABILIZANTE, Veda-
cit ou similar, parede e concreto, 
incolor, 3,6 litros. 

Uni
d 

10 22,12 221,20 

40 

LÂMPADA TUBULAR LED, Po-
tência: 36W; Modelo: T8; Base: 
G13; Tensão: bivolt; Tempera-
tura de cor: branca 

Uni
d 

200 40,32 8.064,00 

48 
PARAFUSO CABEÇA SEXTA-
VADA, Material: Aço zincado, 
Tipo: S8,  

Uni
d 

1.00
0 

0,39 390,00 

50 
PARAFUSO, Tipo: fenda philips 
rosca soberba; Material: aço zin-
cado; Tamanho: S6 

Uni
d 

3.00
0 

0,14 420,00 

51 
PARAFUSO, Tipo: fenda philips 
rosca soberba; Material: aço zin-
cado; Tamanho: S8 

Uni
d 

3.00
0 

0,11 330,00 

Total do Fornecedor R$ 
R$104.669,

70 

 
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA  

CNPJ: 24.616.322/0001-28 

Ite
m 

Descrição 
Uni
d. 

Qtd
e. 

Valor 
Unit.  
(R$) 

Valor To-
tal (R$) 

36 

LÂMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA INTEGRADA 
(LÂMPADA ELETRÔNICA), 
Potência: 40W, Tensão: 127V,  

Uni
d 

200 29,50 5.900,00 

55 
TOMADA, Descrição: de sobre-
por, Tipo: 2P + T, Amperagem: 
10A,  

Uni
d 

300 10,30 3.090,00 

56 
TOMADA, Descrição: de sobre-

por, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20A,  
Uni
d 

100 12,70 1.270,00 

Total do Fornecedor 
R$10.260,

00 

 
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI  

CNPJ: 27.518.373/0001-05 

Item Descrição Unid. Qtde. 

Va-
lor 

Unit.  
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

37 

LÂMPADA FLUORESCENTE 
TUBULAR, Potência: 20W, 
Bulbo: T10, Base: G13, Tem-
peratura de cor: luz branca. 

Unid 200 5,99 1.198,00 

Total do Fornecedor  R$1.198,00 

 

TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI CNPJ: 03.764.895/0001-29 

Item Descrição Unid. Qtde. 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

38 

LÂMPADA TUBULAR LED, 
Potência: 18W, Modelo: T8, 
Base: G13, Tensão: bivolt, 
Temperatura de cor: luz 
branca. 

Unid 200 10,77 2.154,00 

39 
LÂMPADA TUBULAR LED, 
Potência: 20 W; Temperatura 
de Cor: 6500 K; Diâmetro: T8;  

Unid 200 10,78 2.156,00 

Total do Fornecedor R$4.310,00 

 

VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI CNPJ: 26.507.653/0001-55 

Item Descrição Unid. Qtde. 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor To-
tal (R$) 

42 

LUMINÁRIA LED, Tipo: de 
embutir; Modelo: painel de 
LED, quadrado; Dimensões: 
30X30cm (±10%); Potência: 
24W;  

Unid 300 38,50 11.550,00 

Total do Fornecedor 
R$11.550,

00 
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Valor Total da Licitação R$185.616,00 

 
Obs.: O Item 44 restou cancelado no julgamento. A descri-
ção completa dos itens encontra-se disponível no Edital, 
Termo de Referência e sistema Comprasnet.  

 
Manaus, 18 de dezembro de 2020. 

 
Thiago Nobre Rosas 

Ordenador de Despesas 
 
 

ERRATA 

PORTARIA Nº 811/2020-GDPG/DPE/AM, publicada no 
D.O.E. DPE/AM, edição 1.348 de 19 de novembro de 2020. 
Onde se Lê:    

 

mai/21 

NOME MATRÍCULA 

Kanthya Pinheiro de Miranda 000.387-5 A 

 

jul/21 

NOME MATRÍCULA 

Kanthya Pinheiro de Miranda 000.387-5 A 

 
Leia-se:  

mar/21 

NOME MATRÍCULA 

Kanthya Pinheiro de Miranda 000.387-5 A 

 

jun/21 

NOME MATRÍCULA 

Kanthya Pinheiro de Miranda 000.387-5 A 

 
 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 28 de dezembro de 
2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado. 

 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 04/2020/DPEIC/DPE 

Doc.: 00000.066381/2020 

 

Recomendar ao Estado do Ama-
zonas a elaboração e apresenta-
ção ao público, no prazo de 30 
(trinta) dias, do Plano/Programa 
Estadual de Imunização contra a 
COVID-19, como medida prepara-
tória à implementação, no âmbito 
regional, do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, elaborado pelo 
Ministério da Saúde, por meio da 
Coordenação Geral do Programa 
Nacional de Imunizações (CGPNI) 
e do Departamento de Imunização 
e Doenças Transmissíveis 
(DEIDT) da Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde (SVS), em virtude, 
principalmente, do aumento dos 
casos diagnosticados de COVID-
19 e do agravamento dos quadros 
clínicos, bem como da saturação 
dos leitos hospitalares, da rede 
pública e privada, na capital e no 
interior do Estado. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZO-

NAS, por meio do Defensor Público titular da 1ª Defenso-

ria Pública de 1ª Instância de Defesa dos Direitos Relaci-

onados à Saúde e do Defensor Público designado para 

atuar na Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.372 Pág. 8/17 

 

 

 

 

em Interesses Coletivos, no uso das suas atribuições con-

forme o art. 134, caput, da Constituição Federal, e art. 4º, 

incisos VIII e XI, da Lei Complementar n.º 80/1994, vem 

apresentar as seguintes considerações para, ao final, ex-

pedir a presente recomendação: 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde 

declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia 

de COVID-19, em curso, significando o potencial risco de 

a enfermidade causada pelo novo Coronavírus (Sars-

CoV-2) atingir a população mundial de forma simultânea; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e 

econômicas, cujo escopo é a redução do risco de doença 

e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recupe-

ração, conforme disposto no art. 196 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO as declarações públicas das autorida-

des das áreas de saúde e sanitárias e os fatos ampla-

mente divulgados pela imprensa local e nacional, no mês 

de dezembro do ano corrente, no sentido de que a rede 

pública e a rede privada não possuem capacidade para 

atender à toda a demanda, sobretudo a população mais 

vulnerável, dependente, quase que exclusivamente, do 

sistema público de saúde; 

CONSIDERANDO a adoção do Plano de Contingência 

Estadual para o Recrudescimento da COVID-19, com o 

início, em 27 de dezembro de 2020, da sua quarta fase, 

visando a ampliação de leitos hospitalares, em decorrên-

cia, primordialmente, do registro de 95 (noventa e cinco) 

novas internações em um único dia, conforme divulgado 

no sítio da Rádioagência Nacional (https://agenciabra-

sil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-

12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contin-

gencia-da-covid-19); 

CONSIDERANDO a implementação de novas medidas 

restritivas, pelo Decreto Estadual n.º 43.234, de 23 de de-

zembro de 2020, flexibilizado pelo Decreto Estadual n.º  

43.236, de 28 de dezembro de 2020, como forma de con-

ter a curva de contágio e disseminação do Sars-CoV-2, a 

fim de inibir a desnecessária circulação e aglomeração de 

pessoas e, com isso, garantir a segurança da população, 

preservando a capacidade do sistema público e privado 

de saúde; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Operacionali-

zação da Vacinação contra a COVID-19 tem como escopo 

apoiar os entes federativos no planejamento e operacio-

nalização da vacinação contra a COVID-19, servindo 

como instrumento à disposição das instâncias gestoras 

estaduais e municipais; 

CONSIDERANDO as inúmeras particularidades existen-

tes no Estado do Amazonas, inclusive no que tange ao 

acesso geográfico e à circulação por transporte aéreo e 

fluvial, a demandar o necessário ajuste dos grupos priori-

tários, da população-alvo, da logística de distribuição das 

vacinas, da capacitação e das estratégias de vacinação, 

em coordenação com os municípios do interior, com os 

órgãos federais, estaduais e municipais de proteção aos 

grupos vulneráveis e, ainda, com a colaboração das for-

ças armadas; 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
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CONSIDERANDO que o êxito do plano/programa de-

pende de discussão prévia com amplos setores da socie-

dade civil, da comunidade científica e das instituições vol-

tadas à proteção da população em geral e, em especial, 

dos grupos vulneráveis e prioritários; 

CONSIDERANDO que a ausência de divulgação do 

plano/programa, em larga escala, pode comprometer os 

resultados almejados e, do mesmo jeito, embaraçar a dis-

tribuição transparente, equitativa e organizada das vaci-

nas; 

CONSIDERANDO, ainda, a decisão proferida, em 12 de 

dezembro de 2020, pelo Ministro-Relator Ricardo Lewan-

dowski, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-

damental n.º 754/DF, em tramitação no Supremo Tribunal 

Federal, que ordenou a ampla publicidade ao Plano Naci-

onal de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-

19; 

CONSIDERANDO que a ampla vacinação da população 

e no menor prazo possível, além de salvar vidas, tem o 

condão de acelerar a retomada da economia e a recupe-

ração do poder de investimento do Estado em políticas 

públicas de cunho social; 

CONSIDERANDO a decisão proferida, em 17 de dezem-

bro de 2020, pelo Ministro-Relator Ricardo Lewandowski, 

na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamen-

tal n.º 770/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Fede-

ral, autorizando os Estados e Municípios a adquirirem, in-

dependentemente do Governo Federal, e de aprovação 

pela ANVISA, vacinas que já tenham sido aprovadas por 

autoridades internacionais, nos limites e com as condicio-

nantes constantes da decisão singular prolatada ad refe-

rendum do Tribunal Pleno; 

CONSIDERANDO que o cenário atual coloca em situação 

de grave risco e de iminente perigo público a sociedade 

amazonense, cabendo aos poderes públicos e às instân-

cias privadas, em conjunto e solidariamente, a implemen-

tação de todos os cuidados necessários ao estancamento 

da propagação e o controle da doença; 

CONSIDERANDO, por fim, que, no Ofício n.º 1.886/DI-

TEC/FVS-AM, datado de 18 de dezembro de 2020 – ela-

borado em resposta à requisição de informações pela De-

fensoria Pública do Estado do Amazonas, através do Ofí-

cio n.º 221/2020/DPEIC/DPE, de 11 de dezembro de 2020 

–, o Estado do Amazonas, por intermédio da Fundação de 

Vigilância em Saúde - FVS-AM, não apresentou propria-

mente um Plano de Imunização Estadual, negou a exis-

tência de Plano de Contingência Estadual, nem informou 

o emprego de medidas concretas e consistentes para im-

plementação do plano nacional de forma abrangente e 

mais serôdia possível; 

 

Resolve RECOMENDAR ao GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS, que, em razão dos fatos acima elencados e 

do enfrentamento da emergência de saúde pública de im-

portância nacional e internacional, elabore e dê conheci-

mento à população amazonense, no prazo de 30 

(trinta) dias, com detalhamento concreto, do Plano Es-

tadual de Imunização contra a COVID-19, especificando 
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os pontos mencionados abaixo, além da adoção das se-

guintes medidas: 

 (i) DEFINIÇÃO PORMENORIZADA DOS GRUPOS PRI-

ORITÁRIOS - O plano nacional não desce às sutilezas, 

projetando, de forma ampla, os possíveis grupos prioritá-

rios (profissionais da saúde, da educação, população in-

dígena aldeada, ribeirinhos e quilombolas, indivíduos com 

comorbidades, etc.).  

Caberá, ao que tudo indica, às unidades federadas, frente 

às peculiaridades e aos dados pandêmicos coletados até 

o presente momento, especificar pormenorizadamente os 

grupos prioritários, definindo-os de acordo com os sobrer-

riscos (SR), previamente identificados, em escala ascen-

dente, do maior para o menor, mediante a estipulação do 

grau de risco interno ao grupo (análise intragrupal - rela-

ção de contraste entre membros de um grupo). Por de-

mais, incumbe ao plano estadual definir o relacionamento 

intergrupal, para fins de considerar, a partir de diferentes 

grupos prioritários, indivíduos que possuem maior grau de 

sobrerrisco (SR), de modo a exigir, em relação a esses, 

primazia na vacinação (análise intergrupal - relação de 

contraste entre dois ou mais grupos). A título ilustrativo, é 

possível que um trabalhador da saúde (vigilante de hospi-

tal, jovem e que não tenha contato direto com pacientes 

enfermos) [Grupo 1], receba a imunização só após terem 

                                                      
1  Há notícias de pesquisas conduzidas pela Fio-

cruz cujo objetivo é avaliar o grau de risco de ex-

posição dos profissionais da saúde ao vírus Sars-

CoV-2, plenamente acessíveis ao Estado do 

sido vacinados todos os indígenas de determinada comu-

nidade aldeada [Grupo 2]. 

A medida, como se vê, tem o fito de garantir isonomia e 

acesso democratizado à vacina, principalmente porque 

sobredita catalogação deverá ser, com a divulgação do 

plano estadual de imunização, submetida ao escrutínio da 

população do Amazonas. 

Outras considerações, tendo em conta os mesmos propó-

sitos, também hão de ser feitas: 

 

 (i.i) Trabalhadores da saúde: faz-se necessário, 

ademais de dimensionar o grupo prioritário “trabalhadores 

da saúde” – grupo no qual estão incluídos os profissionais 

da saúde e os trabalhadores de apoio –, especificar, na 

forma declinada acima, a ordem preferencial de vacina-

ção, levando-se em conta, conforme a intensidade de con-

tato e de exposição do profissional ao vírus, os que atuam 

na atenção primária, nas urgências e emergências e na 

manipulação de pessoas e objetos contaminados.1 

Outrossim, segundo consta no plano nacional, os traba-

lhadores da saúde deverão provar o seu vínculo ativo me-

diante a apresentação de documentação específica, com-

petindo ao plano estadual definir, previamente, a forma 

pela qual a comprovação deverá ser realizada; 

 

Amazonas. Disponível em: https://portal.fio-

cruz.br/noticia/covid-19-pesquisa-vai-avaliar-

risco-de-exposicao-de-profissionais-de-saude. 

Acesso em: 28/12/2020. 

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-pesquisa-vai-avaliar-risco-de-exposicao-de-profissionais-de-saude
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-pesquisa-vai-avaliar-risco-de-exposicao-de-profissionais-de-saude
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-pesquisa-vai-avaliar-risco-de-exposicao-de-profissionais-de-saude
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(i.ii) Idosos: os dados da pandemia, a depender da faixa 

etária, apontam impacto distinto. Sendo assim, cabe ao 

plano estadual definir o grau de prioridade e as diferentes 

faixas etárias (acima de 80 anos; de 75 a 79 anos; de 70 

a 74 anos; de 65 a 69 anos e, por fim, de 60 a 64 anos, 

assim como o grau de prioridade comparado a outros gru-

pos). A seguir, o quadro constante do plano nacional: 

 

 

Inegável, outrossim, que o grau de vulnerabilidade dos in-

divíduos acima de 60 anos e residentes em instituições de 

longa permanência para idosos deve ser observado pelo 

plano estadual, dando a essas pessoas a devida priori-

dade de vacinação, mormente quando em contraste com 

outros apenas incluídos nas faixas etárias acima identifi-

cadas. 

A par de eventual e futura graduação nacional, o plano 

estadual, mais uma vez dando ênfase às peculiaridades 

locais, a exemplo da população ribeirinha e das comuni-

dades tradicionais, pode melhor adequar as prioridades, 

considerando as diversas faixas etárias e o sobrerrisco 

(SR) em cada uma delas; 

                                                      
2  Disponível em: https://casaninjaamazo-

nia.org/2020/10/05/amazonas-concentra-maior-

numero-das-mortes-de-indigenas-por-covid-19-

no-brasil/. Acesso em 28/12/2020. 

 

(i.iii) Povos indígenas: O plano nacional e o Ofício n.º 

1.886/DITEC/FVS-AM mencionam apenas a “população 

indígena aldeado”, mas é preciso sublinhar que também 

há, no Estado do Amazonas, povos indígenas não aldea-

dos. A propósito, a Amazônia ainda concentra o maior nú-

mero de povos indígenas, sendo que o Amazonas lidera 

o número de mortes de indígenas por COVID-19.2 

Por essa razão, o plano estadual deve dar ênfase, obriga-

toriamente, aos índices de mortalidade até aqui enfrenta-

dos, de sorte a concentrar todos os esforços na vacina-

ção, em primeira mão, nas regiões mais afetadas e das 

etnias que apresentam elevado índice de contágio, ser-

vindo de paradigma o número de mortos catalogados no 

Vale do Javari3 e a dificuldade de contenção do avanço da 

doença nos povos isolados ou possuidores apenas de 

contatos sociais esporádicos com segmentos da popula-

ção regional. 

Por outro lado, é relevante consignar que, embora não te-

nham sido referenciados no Ofício n.º 1.886/DITEC/FVS-

AM, o registro dos povos indígenas não aldeados é efetu-

ado pelas secretarias municipais de saúde e, ao final, con-

solidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Ama-

zonas - FVS-AM. Nesse cenário, o Estado do Amazonas 

possui total acesso às informações colhidas, podendo, a 

3  Disponível em: https://diplomatique.org.br/de-

fesa-dos-indigenas-contra-a-covid-19/. Acesso 

em: 28/12/2020. 

https://casaninjaamazonia.org/2020/10/05/amazonas-concentra-maior-numero-das-mortes-de-indigenas-por-covid-19-no-brasil/
https://casaninjaamazonia.org/2020/10/05/amazonas-concentra-maior-numero-das-mortes-de-indigenas-por-covid-19-no-brasil/
https://casaninjaamazonia.org/2020/10/05/amazonas-concentra-maior-numero-das-mortes-de-indigenas-por-covid-19-no-brasil/
https://casaninjaamazonia.org/2020/10/05/amazonas-concentra-maior-numero-das-mortes-de-indigenas-por-covid-19-no-brasil/
https://diplomatique.org.br/defesa-dos-indigenas-contra-a-covid-19/
https://diplomatique.org.br/defesa-dos-indigenas-contra-a-covid-19/
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partir delas, estruturar, em parceria com os municípios, li-

nha de atuação otimizada. 

Dessa maneira, é primordial que o plano estadual sinalize 

o grau de prioridade dos mencionados povos, reciproca-

mente considerados, e ainda em comparação com os de-

mais grupos prioritários, na esteira do defendido para ou-

tros conjuntos prioritários; 

(i.iv) Povos e comunidades tradicionais, ribeiri-

nhas e quilombolas: compete ao plano estadual, par-

tindo do apurado estudo dos dados do contingente popu-

lacional, definir quais são os grupos considerados tradici-

onais e quilombolas, para fins de vacinação prioritária. 

É sabido que a expressão “comunidades tradicionais” 

abarca diferentes categorias, tais como os ribeirinhos, 

pescadores, pescadores artesanais, agricultores familia-

res, etc., que, conjugadamente, podem se revelar como a 

população predominante do interior, de molde a fazer jus 

à vacinação prioritária, em prejuízo da população urbana 

e com acesso mais facilitado aos hospitais e unidades de 

saúde. 

Por essa razão, é obrigatório que o plano estadual dimen-

sione, com acuidade, ditos povos/comunidades, demais 

de especificar o grau de prioridade comparativamente aos 

demais grupos. 

A identificação proposta e as disposições do plano esta-

dual, neste particular, podem contar com a colaboração 

                                                      
4  Disponível em: 

https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/o-

da “Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicio-

nais e Organizações Parceiras do Amazonas para o En-

frentamento do Coronavírus”, integrada por, aproximada-

mente, 100 (cem) instituições voltadas ao combate das 

consequências da pandemia na região4 ou, ainda, por ou-

tras figuras congêneres; 

(i.v) Indivíduos com comorbidades: uma vez que o 

plano nacional antecipa diferenças estatísticas no sobrer-

risco (SR) da doença em indivíduos com comorbidades – 

indicador de possível agravamento do quadro e/ou morte 

do paciente –, é ideal que o plano estadual, atencioso aos 

dados regionais, elabore quadro de gradação a partir das 

comorbidades localmente identificadas. 

A diretriz nacional também fala em pré-cadastros no Sis-

tema de Informações do Programa Nacional de Imuniza-

ção - SIPNI. Revela-se prudente, assim, que o Estado do 

Amazonas inicie, o mais breve possível, a elaboração e o 

cadastramento dos grupos com comorbidades, tanto 

quanto indique por quais outros meios tais comorbidades 

poderão ser comprovadas; 

(i.vi) Trabalhadores da educação e demais grupos 

apontados como prioritários: o Ofício n.º 1.886/DI-

TEC/FVS-AM menciona os trabalhadores da educação, 

provavelmente na linha de que professores vacinados re-

presentam o primeiro passo para a reabertura das escolas 

combate-a-covid-19-na-amazonia-profunda/. 

Acesso em: 28/12/2020. 

https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/o-combate-a-covid-19-na-amazonia-profunda/
https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/o-combate-a-covid-19-na-amazonia-profunda/
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e universidades5. Contudo, o documento apenas faz refe-

rência aos docentes e funcionários das escolas públicas e 

privadas. 

Convém ressaltar que o termo educação é mais abran-

gente do que o proposto pelo arrazoado referido, razão 

pela qual deve o plano estadual especificar quem está in-

serido nesse grupo prioritário (profissionais que atuam em 

creches, no ensino infantil, nas universidades, etc.), qual 

o grau de prioridade interna e externa, em contraponto a 

outros grupos.  

Do mesmo modo, idênticas especificações hão de ser fei-

tas nos grupos prioritários apontados nos demais itens da 

“Questão b” do Ofício n.º 220/2020/DPEIC/DPE; 

(i.vii) Grupos vulneráveis não especificados no Ofício 

n.º 1.886/DITEC/FVS-AM e grupos necessários à ma-

nutenção dos serviços essenciais: o plano nacional ad-

verte que os riscos de complicações pela COVID-19 não 

atingem a população de maneira uniforme, salientando 

que o impacto é agravado quando se tem características 

sociodemográficas distintas e desfavoráveis, especifica-

mente aquelas das populações pobres e negras6 ou em 

situação de rua7. 

                                                      
5  Disponível em: https://www.nyti-

mes.com/2020/12/15/us/teachers-vaccine-

school.html?auth=login-google. Acesso em: 

28/12/2020. 

6  Disponível em: https://www.bbc.com/portu-

guese/brasil-53338421. Acesso em: 28/12/2020. 

É missão do plano estadual, detectando sobreditas vulne-

rabilidades e seus riscos agravados, elaborar programa 

transparente e adequado para, através da imunização de 

tais grupos, reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

(ii) ELABORAÇÃO DA MICROPROGRAMAÇÃO - Se-

gundo o plano nacional, compete às unidades da Federa-

ção, por meio de articulação da Secretaria Estadual de 

Saúde com as secretarias municipais, demais instituições 

e parceiros, além da formação de alianças estratégicas 

com organizações governamentais ou não, a criação do 

plano de ação (microprogramação), que deve contem-

plar (1º) a organização e programação detalhada da vaci-

nação, (2º) o mapeamento prévio da população-alvo, e 

(3º) a indicação pormenorizada dos grupos prioritários, 

como forma de alcançar a meta estipulada. 

A principal motivação para reclamar a elaboração do 

plano estadual reside na necessidade, explicitamente tipi-

ficada no plano nacional, de se traçar um plano de ação 

de âmbito local. Para mais de exigir do Estado a atuação 

de agente coordenador do Plano Nacional de Imunização 

(PNI) no espectro regional, as diretrizes federais impõem 

a consecução de planejamento sólido e coordenado, ao 

lado dos municípios e demais entidades governamentais 

7  Disponível em: https://www.wbur.org/commo-

nhealth/2020/12/23/coronavirus-covid-vaccines-

boston-homeless-shelters. Acesso em: 

28/12/2020. 

https://www.nytimes.com/2020/12/15/us/teachers-vaccine-school.html?auth=login-google
https://www.nytimes.com/2020/12/15/us/teachers-vaccine-school.html?auth=login-google
https://www.nytimes.com/2020/12/15/us/teachers-vaccine-school.html?auth=login-google
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53338421
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53338421
https://www.wbur.org/commonhealth/2020/12/23/coronavirus-covid-vaccines-boston-homeless-shelters
https://www.wbur.org/commonhealth/2020/12/23/coronavirus-covid-vaccines-boston-homeless-shelters
https://www.wbur.org/commonhealth/2020/12/23/coronavirus-covid-vaccines-boston-homeless-shelters
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ou não, no intuito de, com otimização dos recursos, alcan-

çar o maior número de pessoas, e exercer o controle da 

doença, resultado ainda não atingido. 

É papel do plano de ação estadual, consoante prenunci-

ado no plano nacional, prever a vacinação itinerante, le-

vando os profissionais da saúde até à residência dos indi-

víduos pertencentes a grupos prioritários com dificuldades 

de locomoção, ou ainda, mais consentâneo com a nossa 

realidade, às comunidades ribeirinhas ou ao encontro dos 

povos indígenas isolados. 

Por fim, incumbirá ao plano de ação estadual identificar os 

locais de vacinação que sejam adequados para a minis-

tração dos imunobiológicos,  concebendo as estratégias 

para coibir a aglomeração de pessoas. 

(iii) ESTIPULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS CAPACITA-

ÇÕES E TREINAMENTOS DOS VACINADORES E DAS 

EQUIPES DE APOIO - O fato de a União Federal ainda 

não ter adquirido nenhuma vacina específica não impede 

que o Estado do Amazonas, em coordenação com os mu-

nicípios, inicie o processo de cadastramento dos poten-

ciais vacinadores e das equipes de apoio, bem como inau-

gure a formulação, à luz das diretrizes do Ministério da 

                                                      
8  No plano de vacinação divulgado pelo Governo 

da Nova Zelândia consta indicativo de contrata-

ção de 2.000 a 3.000 vacinadores exclusivos para 

as ações imunobiológicas contra a COVID-19. 

Disponível em: https://www.health.govt.nz/our-

work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-

coronavirus/covid-19-response-planning/covid-

Saúde, dos preparativos do curso de capacitação para as 

tecnologias que serão incorporadas, considerando, princi-

palmente, os entendimentos avançados com a Fio-

cruz/AstraZeneca (100,4 milhões de doses encomenda-

das) e Covax Facility (42,5 milhões de doses encomenda-

das), em especial porque as particularidades geográficas 

do Estado demandam o emprego de diferentes estraté-

gias. 

Na linha do plano de vacinação da Nova Zelândia8 e das 

políticas de captação de força de trabalho extra da BMA - 

The British Medical Association9, recomenda-se, também, 

que o Estado do Amazonas avalie a contratação de mão-

de-obra extra para a vacinação concomitante do maior nú-

mero possível de amazonenses, haja vista a existência de 

grupos prioritários na capital, no interior e em locais de 

acesso dificultado. 

(iv) ESPECIFICAÇÃO DO PLANO LOGÍSTICO DE DIS-

TRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM DAS VACINAS - Após 

adquiridas e recebidas pela Central Nacional de Rede de 

Frio, do Ministério da Saúde, as vacinas serão distribuídas 

para as 27 (vinte e sete) unidades federadas (Centrais Re-

gionais de Rede de Frio). 

19-vaccine-planning#:~:text=Our%20first%20pri-

o-

rity%20will%20be,second%20half%20of%20the

%20year. Acesso em: 28/12/2020. 

9  Disponível em: https://www.bma.org.uk/advice-

and-support/covid-19/gp-practices/covid-19-va-

ccination-programme-extra-workforce. Acesso 

em: 28/12/2020. 

https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-vaccine-planning#:~:text=Our%20first%20priority%20will%20be,second%20half%20of%20the%20year
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-vaccine-planning#:~:text=Our%20first%20priority%20will%20be,second%20half%20of%20the%20year
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-vaccine-planning#:~:text=Our%20first%20priority%20will%20be,second%20half%20of%20the%20year
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-vaccine-planning#:~:text=Our%20first%20priority%20will%20be,second%20half%20of%20the%20year
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-vaccine-planning#:~:text=Our%20first%20priority%20will%20be,second%20half%20of%20the%20year
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-vaccine-planning#:~:text=Our%20first%20priority%20will%20be,second%20half%20of%20the%20year
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-vaccine-planning#:~:text=Our%20first%20priority%20will%20be,second%20half%20of%20the%20year
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/covid-19/gp-practices/covid-19-vaccination-programme-extra-workforce
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/covid-19/gp-practices/covid-19-vaccination-programme-extra-workforce
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/covid-19/gp-practices/covid-19-vaccination-programme-extra-workforce
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Segundo consta no plano nacional, cada Estado detém a 

responsabilidade de distribuir o imunológico aos seus res-

pectivos municípios e regiões administrativas. A realidade 

geográfica e a dimensão continental do Estado do Ama-

zonas exigem cuidadoso planejamento para que as vaci-

nas cheguem aos municípios na temperatura ideal, com 

vistas a não se perder potência e eficácia imunizante. 

Ademais, a distribuição nacional contará com apoio da As-

sociação Brasileira de Empresas Aéreas (por meio das 

companhias Azul, Gol, Latam e Voepass), que transpor-

tará, de forma gratuita, os imunizantes para as localidades 

já servidas pelas mencionadas companhias.  

Como os municípios do Amazonas, na sua grande maio-

ria, não são atendidos pelas empresas aéreas listadas, o 

Estado deve, de maneira prévia e planejada, apresentar 

plano logístico específico para a distribuição, acondiciona-

mento e ministração das vacinas, sem descurar, também, 

da necessidade de repetir a logística, uma vez que as tec-

nologias encomendadas exigem a aplicação duas doses 

em um intervalo mínimo de 3 (três) a 4 (quatro) semanas. 

(v) AQUISIÇÃO IMEDIATA DOS INSUMOS NÃO DISPO-

NIBILIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO MA-

TERIAL NECESSÁRIO AO ARMAZENAMENTO DOS 

                                                      
10  O Estado do Amazonas deve considerar a cele-

bração de parcerias público-privadas visando a 

aquisição, em caráter temporário, dos equipa-

mentos necessários ao armazenamento das vaci-

nas. Disponível em: https://noti-

cias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/reda-

cao/2020/12/16/ufmg-disponibiliza-freezers-

IMUNOBIOLÓGICOS - É de responsabilidade das unida-

des federadas a aquisição dos insumos – seringas e agu-

lhas – imprescindíveis à vacinação da população. 

Conquanto o expediente do Estado do Amazonas informe 

a adoção de providências para a aquisição de 1.500.000 

(um milhão e quinhentas mil) seringas agulhadas, dos in-

sumos necessários para o acondicionamento e transporte 

das vacinas, do gelo reutilizável e do gel atóxico, bem 

como licitações para a compra de 61 (sessenta e uma) 

câmeras refrigeradas, imperioso que o plano estadual es-

pecifique todos os equipamentos e insumos necessários 

para a vacinação de 100% (cem por cento) da população 

amazonense. 

Nessa linha, algumas empresas farmacêuticas, que se en-

contram em negociação com a União Federal, a exemplo 

da farmacêutica Pfizer, advertem a necessidade de instru-

mentos e utensílios capazes de manter os imunobiológi-

cos em temperaturas realmente baixas, a fim de evitar o 

aquecimento dos produtos e o comprometimento da sua 

eficiência imunológica.  

A depender das particularidades do armazenamento e da 

tecnologia, será necessário planejar, ainda, a aquisição ou 

locação10 de câmeras ultrafreezers em número suficiente 

para-armazenar-vacinas-contra-covid-a--

70c.htm. Acesso em: 28/12/2020; disponível em: 

https://noticias.r7.com/saude/ufrgs-disponibi-

liza-ultrafreezers-para-armazenar-vacina-contra-

covid-19122020. Acesso em: 28/12/2020. 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/16/ufmg-disponibiliza-freezers-para-armazenar-vacinas-contra-covid-a--70c.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/16/ufmg-disponibiliza-freezers-para-armazenar-vacinas-contra-covid-a--70c.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/16/ufmg-disponibiliza-freezers-para-armazenar-vacinas-contra-covid-a--70c.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/16/ufmg-disponibiliza-freezers-para-armazenar-vacinas-contra-covid-a--70c.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/16/ufmg-disponibiliza-freezers-para-armazenar-vacinas-contra-covid-a--70c.htm
https://noticias.r7.com/saude/ufrgs-disponibiliza-ultrafreezers-para-armazenar-vacina-contra-covid-19122020
https://noticias.r7.com/saude/ufrgs-disponibiliza-ultrafreezers-para-armazenar-vacina-contra-covid-19122020
https://noticias.r7.com/saude/ufrgs-disponibiliza-ultrafreezers-para-armazenar-vacina-contra-covid-19122020
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para fazer frente à imunização dos grupos prioritários alo-

cados nos municípios do interior. 

 (vi) DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SUPERVISÃO 

E AVALIAÇÃO - De acordo com o plano nacional, a su-

pervisão e avaliação do programa de vacinação devem 

ser realizadas, de forma compartilhada, pelas três instân-

cias gestoras (federal, estadual e municipal). 

Por tal razão, o plano estadual deve estar adequado para 

que o Governo do Amazonas possa desempenhar satis-

fatoriamente a coordenação e supervisionar o acompa-

nhamento da imunização da população na capital e, prin-

cipalmente, no interior, reportando os dados obtidos, após 

consolidação, ao Ministério da Saúde. 

 (vii) ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO 

PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE 

A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO - O plano estadual, 

seguindo as diretrizes do plano nacional, deve se encar-

regar de definir, na perspectiva regional, ação de comuni-

cação capaz de reverter crenças negativas contra a va-

cina, atingindo, com a amplitude necessária, o maior nú-

mero de indivíduos.  

Pondera-se, ainda, para o atingimento dos escopos defi-

nidos, que eventual campanha informativa deve conside-

rar os objetivos predispostos no plano nacional, quais se-

jam: “informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou 

alertar a população”, de modo a gerar consenso popular 

positivo em relação à importância da vacinação. 

(viii) DEFINIÇÃO DAS ESTRUTURAS COORDENADO-

RAS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 

(PNI) E DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PRO-

GRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIPNI) - Se-

gundo consta no plano nacional, é responsabilidade do 

Estado exercer a coordenação do componente estadual 

do Plano Nacional de Imunização (PNI), afora de gerir o 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imuni-

zação (SIPNI), incluindo a análise e consolidação e a aná-

lise dos dados municipais, assim como o envio das infor-

mações ao ente federal, observando-se os prazos e con-

dições preestabelecidos.    

EXPEÇA-SE ofício ao Governo do Estado do Amazo-

nas, à Fundação de Vigilância em Saúde - FVS-AM, ao 

Ministério Público do Estado do Amazonas - MPEAM, 

à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do 

Estado do Amazonas - ALEAM, ao Tribunal de Contas 

do Estado do Amazonas - TCE/AM, e ao Projeto Atlas 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no 

Amazonas - ATLAS ODS AMAZONAS, com o escopo de 

lhes cientificar da presente recomendação e, quando per-

tinente, convidá-los para que, em colaboração, exerçam a 

fiscalização da elaboração e da divulgação do plano, ado-

tando as providências que entenderem pertinentes, dando 

conhecimento à Defensoria Pública do Amazonas por 

meio dos correios eletrônicos: rafaelbarbosa@defenso-

ria.am.gov.br; nudesa@defensoria.am.gov.br. 

COMUNIQUE-SE ao Defensor Público Geral e à Correge-

doria Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazo-

nas sobre a expedição da presente recomendação; 

  

mailto:rafaelbarbosa@defensoria.am.gov.br
mailto:rafaelbarbosa@defensoria.am.gov.br
mailto:nudesa@defensoria.am.gov.br
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PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial Eletrônico da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, objetivando 

a transparência da atuação institucional, no que concerne 

ao tema exposto, à população amazonense. 

  

A não observância do disposto nesta Recomendação 

poderá acarretar a adoção das medidas judiciais e ex-

trajudiciais cabíveis, inclusive a responsabilização 

pessoal dos gestores, dirigentes e diretores. 

 

Manaus, 29 de dezembro de 2020. 

 

 
ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 

Defensor Público 
1ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Defesa dos 

Direitos Relacionados à Saúde 
nudesa@defensoria.am.gov.br  

 
 
 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público 

Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em 
Interesses Coletivos 

rafaelbarbosa@defensoria.am.gov.br 
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