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AVISO DE PENALIDADE n° 01/2020 – DA/DPE/AM   

PROCESSO N° 2000.010023/2019-58  

   

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZO-

NAS, pela Diretoria  

Administrativa, considerando a delegação do Defensor 
Público Geral, com base no artigo 36, inciso V e artigo 
38, inciso XXII do RIDPE/AM, para instauração de proce-
dimento administrativo, aplicação de multa prevista em 
lei e demais atos, em face da empresa CES ARAUJO - 
ME, e em virtude da regular instrução processual, RE-
SOLVE:    

I. APLICAR sanção de multa moratória em desfa-

vor da empresa CES ARAUJO - ME, em razão do atraso 

injustificado de 85 (oitenta e cinco) dias na entrega de 10 

(dez) frigobares, conforme prazo estabelecido na cláusula 

terceira, item 3.6, da Ata de Registro de Preço n° 09/2019-

3, oriunda do Pregão Eletrônico nº 16/2019, referente à 

Nota de Empenho nº 2019NE00724, com base no art. 86, 

da Lei nº 8.666/93 e cláusula oitava, item 8.1.1 da Ata de 

Registro de Preço n° 09/2019-3, qual seja, multa diária de 

0,2% sobre o valor da contratação, multiplicados pelos 

dias de atraso ocorridos, e o somatório de todas as fra-

ções representará o valor da multa – devendo-se observar 

o limite máximo de 10% do valor total da contratação;   

II. DETERMINAR a intimação da empresa CES 

ARAUJO - ME, para conhecimento da decisão que optou 

pela aplicação de multa do percentual de 10% sobre o va-

lor da contratação. E após prazo para eventual recurso, o 

encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral do Es-

tado, para fins de inscrição em dívida ativa e respectiva 

cobrança, nos termos do artigo 2º da Lei 1.639/83.  

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚ-

BLICA DO ESTADO DO  

AMAZONAS, em Manaus, 30 de março de 2020.  
 

Caroline Ortiz Simonetti 
Diretora Administrativa 

DPE/AM 

PORTARIA Nº 04/2020-DA/DPE/AM  

A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚ-

BLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 

atribuições legais, e; 

CONSIDERANDO que, com fulcro no art. 36, V e art. 38, 

XXII do RIDPE/AM, o Defensor Público Geral do Estado 

do Amazonas, nos autos do processo nº 

20000.000015/2020-37 delegou à Diretoria Administrativa 

a atribuição para instaurar procedimento sancionatório.  

CONSIDERANDO o atraso na entrega total de envelopes (item 

28), conforme o prazo estabelecido na cláusula terceira da Ata de Re-

gistro de Preços nº 12/2019, oriunda do Pregão Eletrônico nº 18/2019-

CLDPE/AM 

CONSIDERANDO, o procedimento previsto no art. 84, da 

Lei 2.794/2003. 

R E S O L V E: 

I. INSTAURAR procedimento sancionatório em desfavor da  

empresa RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI, a fim 

de que seja apurada responsabilidade legal e contratual conforme a 

cláusula oitava da Ata de Registro de Preços nº 12/2019 – DPE/AM. 

II. DETERMINAR a autuação do processo e, com base no 

art. 84, da Lei 2.794/2003, proceda-se à intimação da em-

presa RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI,, com 

cópia do ato de instauração, para que, em 15 (quinze) dias a contar 

do recebimento, ofereça defesa e indique as provas que pretende pro-

duzir. 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚ-

BLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de 

março de 2020. 

 
Caroline Ortiz Simonetti 

Diretora Administrativa 
DPE/AM 
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