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E X T R A T O 

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-

TRATO Nº 09/2019-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.002784/2020-70-DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A prorrogação contratual 

de que trata este instrumento é baseada no disposto no 

art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e conforme a Cláu-

sula Sexta do contrato original. 

CONTRATANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS – DPE/AM, e a empresa TELE-

MAR NORTE LESTE S/A. 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto 

prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 

mais 12 (doze) meses, com base na Cláusula Sexta do 

Contrato primitivo, a contar de 05/07/2020 a 05/07/2021. 

DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2020. 

VIGÊNCIA: Do período de 05/07/2020 a 05/07/2021.  

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 

430.716,72 (quatrocentos e trinta mil ,setecentos e de-

zesseis reais e setenta e dois centavos), com valor men-

sal de R$ 35.893,06 (trinta e cinco mil ,oitocentos e no-

venta e três reais e seis centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 

despesas com a execução deste Termo Aditivo correrão, 

no presente exercício, à conta da seguinte dotação 

orçamentária: Unidade Orçamentária 024101, 

Programa de Trabalho 14.122.0001.2087.0001, Fonte 

de Recurso 01000000, Natureza de Despesa 33903993, 

tendo sido emitida pela CONTRATANTE, em 02/07/2020 

a Nota de Empenho n° 2020NE00531, no valor de 

R$ 210.572,62 (duzentos e dez mil, quinhentos e setenta 

e dois reais e sessenta e dois centavos). Ficando para o 

exercício seguinte o valor estimado de R$ 220.144,10 

(duzentos e vinte mil, cento e quarenta e quatro reais e 

dez centavos) que correrá à conta da dotação que for 

consignada no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO   
ESTADO, em Manaus, 03 de julho de 2020. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 
 

PORTARIA Nº 01/2020 - DPE/AM/PBA 
(Proc. nº. 10000.004953/2020-52) 

 
A Defensora e o Defensor Público subscritores, designa-
dos para atuação no Polo do Baixo Amazonas, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, VII da Lei 
Complementar nº 80/1994, e 
 
CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana (art. 1.º, III, da CRFB); o direito fundamental à 
vida (art. 5.º, caput, da CRFB); o direito fundamental à sa-
úde (art. 6.º, da CRFB), os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa (at. 1º, IV, CRFB), os princípios gerais da 
atividade econômica (art. 170, CRFB), os direitos culturais 
(art. 215, CRFB); 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A da Lei Com-
plementar n.° 80, de 12 de janeiro de 1994, que são obje-
tivos da Defensoria Pública a primazia da dignidade da 
pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e a 
prevalência e efetividade dos direitos humanos; 
 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 196 da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, o qual estabe-
lece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que vi-
sem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
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sua promoção, proteção e recuperação”; 
 
CONSIDERANDO a relevância que a Lei Complementar 
nº 132, de 07 de outubro de 2009, atribuiu à promoção, 
conscientização e defesa dos Direitos Humanos, inclusive 
entregando à Defensoria Pública as funções institucionais 
de promover prioritariamente a solução extrajudicial de li-
tígios, de ajuizar ação civil pública ou de qualquer outra 
espécie de ação capaz de propiciar a adequada tutela dos 
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, 
quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo 
de pessoas hipossuficientes, além da missão de promover 
a mais ampla defesa de todo e qualquer direito fundamen-
tal dos necessitados; 
 
CONSIDERANDO que o Polo do Baixo Amazonas, de 
atuação da Defensoria Público do Estado do Amazonas, 
compreende os Municípios de Parintins, Barreirinha, Nha-
mundá e Boa Vista do Ramos, cuja sede está localizada 
na cidade de Parintins/AM; 
 
CONSIDERANDO que, como sabido, estamos vivendo 
um estado de calamidade pública, inclusive no Estado do 
Amazonas, por conta da pandemia da Covid-19 – provo-
cada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) –, que vem con-
taminando várias pessoas com um tipo de pneumonia se-
vera e de rápida evolução; 
 
CONSIDERANDO que, em razão da pandemia da Covid-
19, o Festival Folclórico de Parintins, tradicionalmente re-
alizado no último final de semana de junho, não pôde re-
alizar-se, permanecendo suspenso e com nova data inde-
finida; 
 
CONSIDERANDO que, na última sexta-feira (10), os re-
presentantes dos Bois Bumbás Garantido e Caprichoso 
divulgaram uma nota no sentido de que o Festival Folcló-
rico teria uma data já prevista: dias 6, 7 e 8 de novembro 
de 2020; 
 
CONSIDERANDO que, de acordo com as associações 
folclóricas, será possível realizar o evento, conhecido 
como maior festival folclórico do mundo (que, conforme é 
sabido, atrai cerca de 60.000 turistas por ano para a ilha 

de Parintins), pois serão seguidas normas de segurança 
sanitárias e, conforme estudos científicos ainda não divul-
gados, estaria comprovada a viabilidade epidemiológica; 
 
CONSIDERANDO que não se desconhecem os severos 
impactos que o cancelamento do Festival Folclórico de 
Parintins traria ao patrimônio cultural, ao desenvolvimento 
social, bem como à economia não só do Município de Pa-
rintins, mas do Estado do Amazonas; gerando, ao fim e ao 
cabo, uma piora na condição de vulnerabilidade de muitas 
famílias, direta e indiretamente afetadas;  
 
CONSIDERANDO que o evento é de grande magnitude, 
o qual gerará significativa aglomeração de pessoas, além 
do fato de atrair turistas de diversas regiões do país e do 
mundo; 
 
CONSIDERANDO que, diante disso, há de se firmar a po-
sição acerca da possibilidade ou não de sua realização 
com base em estudos científicos; 
 
CONSIDERANDO que é vocação institucional da Defen-
soria Pública zelar para que o noticiado vindouro aconte-
cimento não viole direitos fundamentais de índole supe-
rior, como a vida e a saúde (art. 134, CRFB/88); 
 
CONSIDERANDO que é imperioso que estudos científi-
cos sejam realizados por pesquisadoras/pesquisadores e 
instituições independentes e isentas, de modo a que as 
conclusões não tenham outra finalidade senão o respeito 
e compromisso com a ciência. 
 
CONSIDERANDO que a notícia sobre a realização do 
Festival Folclórico de Parintins ainda no ano de 2020 ge-
rou forte repercussão e impacto na comunidade local do 
Baixo Amazonas; 

 
RESOLVE: 

 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de Dano Co-
letivo (PADAC) para averiguação da viabilidade de reali-
zar-se o Festival Folclórico de Parintins nos dias 6, 7 e 8 
de novembro de 2020, no contexto da pandemia da Covid-
19. 
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COMUNICAR a Defensoria Pública Geral acerca da ins-
tauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR à população amazonense em geral, espe-
cialmente do Baixo Amazonas, acerca da instauração do 
presente PADAC, viabilizando o encaminhamento das in-
formações, solicitações e questionamentos afetos de 
forma centralizada; 
 

DETERMINO: 
 
OFICIAR à Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ao Comitê 
para Enfrentamento ao Coronavírus no âmbito da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)  e ao Atlas 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no 
Amazonas (ATLAS ODS AMAZONAS), solicitando seja 
elaborado, com a participação dos departamentos com 
pertinência temática, um estudo científico com o seguinte 
objeto: viabilidade de realizar-se o Festival Folclórico de 
Parintins nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2020, no 
contexto da pandemia da Covid-19; 
 
OFICIAR às associações folclóricas dos Bois Garantido e 
Caprichoso, solicitando acesso aos eventuais estudos ci-
entíficos que dão força à viabilidade de realização do Fes-
tival Folclórico de Parintins nos dias 6, 7 e 8 de novembro 
de 2020, no contexto da pandemia da Covid-19; 
 
SOLICITAR à Diretoria de Comunicação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas que noticie à população, 
por todos os seus meios, a instauração deste procedi-
mento; 
 
DETERMINA-SE, ainda, que seja dada ampla divulgação 
deste PADAC, além do envio de cópia ao Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, a fim de dar-lhe a publicidade de-
vida. 
 
Após a chegada das respostas, voltem conclusos para 
posteriores deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 

  
DEFENSORIA PÚBLICA – POLO DO BAIXO AMAZO-
NAS, em Parintins, 13 de julho de 2020. 
  

 
   

GABRIELA FERREIRA GONÇALVES 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
 

LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO CARDOSO 
Defensor Público do Estado do Amazonas 
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