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E X T R A T O 

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 005/2019-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.011030/2019-77/DPE/AM 

CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas e a empresa Ako - Administradora de 
Imóveis LTDA. 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a 
prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Con-
trato n°. 05/2019-DPE/AM, a locação da sala situado 
na Avenida Parque (antiga Av. Torquato Tapajós), nº 
762, Centro – Itacoatiara/AM, localizada no 1º pavi-
mento do imóvel urbano destinada ao atendimento das 
finalidades precípuas da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas.  

DATA DA ASSINATURA: 24 de Março de 2020. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 01/04/2020 
a 01/04/2021, prorrogável na forma da Lei. 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais), com valor mensal 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente instrumento 
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
Unidade Orçamentária 24101, Programa de Trabalho 
14.122.0001.2001.0001, Fonte Recurso 01000000, 
Natureza da Despesa 33903910, conforme Nota de 
Empenho 2020NE00307, emitida pela 
CONTRATANTE em 17/03/2020, no valor de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), ficando o saldo 
remanescente, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), para ser empenhado posteriormente.  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 24 de Março de 2020. 

 

RICARDO QUEIROZ DE PAIVA  
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA Nº. 007/2020-GCG-DPE/AM 

A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚ-

BLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 

atribuições previstas em lei e demais atos normativos ins-

titucionais:  

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara dos Deputa-

dos da Mensagem Presidencial nº 93/2020, que reco-

menda o estado de calamidade pública do Brasil;  

CONSIDERANDO o Decreto nº 42.145, de 31/03/2020, 

publicado no DOE nº 5.577, de 31/03/2020, da lavra do 

Governador do Estado do Amazonas, o qual decreta a 

prorrogação do estado de calamidade no Amazonas, em 

razão de pandemia da COVID-19;  

CONSIDERANDO que, em razão do agravamento da pro-

pagação do corona vírus (COVID-19) no Brasil, bem como 

a necessidade de maior prevenção, tendo por escopo evi-

tar a proliferação massificada do supramencionado vírus 

no âmbito de nossa instituição, a Defensoria Pública Geral 

expediu os Atos normativos 004, 005, 006 e 007/2020, 

que instituem medidas temporárias de prevenção ao con-

tágio pelo COVID-19 no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas, dentre elas, a modalidade de traba-

lho remoto;  

CONSIDERANDO a impossibilidade de reunião das Co-

missões de Processo Administrativo Disciplinar e Sindi-

cância de Membros e Servidores para deliberação, audi-

ência e demais atos correlatos, em face da situação de 

anormalidade vivenciada pelo país, assim como demais 
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disposições que integrem procedimentos administrativos 

em curso no âmbito da Corregedoria Geral da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o inte-

resse público, de modo a evitar o perecimento do poder-

dever disciplinar deste Órgão Correcional ante a paralisa-

ção de procedimentos disciplinares já instaurados ou na 

iminência de o serem, dada a presente situação de anor-

malidade, RESOLVE: 

DETERMINAR a suspensão de todos os prazos que este-

jam em curso, referentes a Processos Administrativos Dis-

ciplinares, Sindicâncias, Manifestações e outros que de-

mandem comparecimento presencial de quaisquer inte-

ressados perante a Corregedoria Geral da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, pelo prazo inicial de 30 

(trinta) dias, prorrogáveis a critério deste gabinete, en-

quanto a calamidade pública em decorrência da PANDE-

MIA DA COVID-19 perdurar.  

 

Gabinete da Corregedoria Geral da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas, em Manaus, aos 02 de abril de 

2020.  

   

Melissa Souza Credie Borborema 
Corregedora Geral da DPE/AM 
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