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PORTARIA Nº 446/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso XII da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolida na forma do art. 9º 
da Lei nº 51, de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um 
contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante 
da administração, especialmente designado 
para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui 
ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do 
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito 
da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções 
existentes, 
RESOLVE: 
I-DESIGNAR, em conformidade com o 
disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da 
Lei 8.666/93, os servidores RUDSON 
FERNANDES NUNES, matrícula nº 000.176-
7A e LUIZ CLAUDIO DE SENA, matrícula n° 
000.277-1A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuar como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 
 

Objeto do Contrato 
   Nº do 
Contrato 

Aquisição de assinatura anual da 
Revista dos Tribunais Online: 
RTO Completa (Revista dos 
Tribunais Online Clássicas – Com 
Códigos Comentados + 
Jurisprudência + RTO Trabalhista), 
para atender às necessidades da 
Defensoria Pública do Estado do  
Amazonas.  

       
006/2019 

 

 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 10 de Maio de 2019. 

 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado. 

 
 
 

E X T R A T O 

 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 
006/2019-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.001251/2019-37-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas – DPE/AM e a Editora 
Revista dos Tribunais Ltda. 

OBJETO: Aquisição de assinatura anual da 
Revista dos Tribunais Online: RTO Completa 
(Revista dos Tribunais Online Clássicas – Com 
Códigos Comentados + Jurisprudência + RTO 
Administrativo + RTO Trabalhista, para atender 
às necessidades da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas. 
DATA DA ASSINATURA: 10 de Maio de 2019. 
VIGÊNCIA: 01/07/2019 a 01/07/2020. 
VALOR: O valor global estimado é de 
R$ 67.748,91 (sessenta e sete mil, setecentos 
e quarenta e oito reais e  noventa e um 
centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24101, Fonte de 
Recurso: 01000000, Programa de Trabalho: 
14.422.3269.2634.0001, Natureza da 
Despesa: 33903901, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE a Nota de Empenho nº 
2019NE00243 em 01/04/2019, no valor de 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2019 Ano 5, Edição 993 Pág. 2/8 

 

 

 

 

R$ 33.874,46 (trinta e três mil oitocentos e 
setenta e quatro reais e quarenta e seis 
centavos), ficando o restante, no valor de 
R$ 33.874,45 (trinta e três mil oitocentos e 
setenta e quatro reais e quarenta e cinco 
centavos), para ser empenhado à conta da 
dotação orçamentária que for designada no 
orçamento vindouro. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 10 de Maio de 2019. 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 
 
 
 
 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019-

CLDPE/AM 

PROCESSO N° 20000.000683/2019-21 

 
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação 
de sistema de ar-condicionado tipo VRF 
(Variable Refrigerante Flow) para a nova Sede 
Administrativa da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas – DPE/AM, localizada na Av. 
André Araújo, 679 – Aleixo – Manaus/AM, com 
fornecimento de mão de obra, equipamentos e 
materiais necessários para execução do objeto, 
conforme especificações constantes deste 
Edital e seus anexos. Adjudicado e 
Homologado em favor da empresa: 
CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 
01.114.245/0001-02, conforme tabela abaixo: 
 

GRUPO I 

Item Descrição 
Unid. 

Fornec. 
Qnt. 

Valor Total 
R$ 

1 

Chapa galvani-
zada, material 
zinco, compri-
mento 2 m, largura 
1 m, espessura 
0,65 mm. 

M² 222 32.499,57 

2 

Isolamento tér-
mico, tipo painel, 
material lã de vi-
dro, aplicação re-
forço de 
isolamento tér-
mico, espessura 
50 mm, densidade 
80 kg/m3, formato 
tiras. 

M² 222 7.499,22 

3 

Chapa galvani-
zada, material 
zinco, compri-
mento 2 m, largura 
1 m, espessura 
0,65 mm. 

M² 626 91.994,05 

4 

Tubo cobre, tipo 
recozido, pro-
cesso junção sol-
dagem, aplicação 
ar 
condicionado, diâ-
metro nominal 3/8 
pol. 

Metro 
49.34

0 
38.699,00 

5 

Tubo cobre, tipo 
recozido, pro-
cesso junção sol-
dagem, aplicação 
ar 
condicionado, diâ-
metro nominal 1/2 
pol. 

Metro 
37.44

0 
39.998,74 

6 

Tubo cobre, pro-
cesso junção sol-
dagem, aplicação 
ar condicionado, 
diâmetro 
nominal 5/8 pol 

Metro 
38.76

0 
41.998,25 
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7 

Tubo cobre, tipo 
recozido, pro-
cesso junção sol-
dagem, aplicação 
ar 
condicionado, diâ-
metro nominal 3/4 
pol. 

Metro 
24.88

0 
36.998,59 

8 

Tubo cobre, tipo rí-
gido, aplicação re-
frigeração, diâme-
tro nominal 7/8 
pol, espessura pa-
redes 1/32 pol. 

Metro 
22.77

0 
34.999,53 

9 

Tubo cobre, tipo rí-
gido sem costura, 
processo junção 
soldagem, aplica-
ção 
instalação hidráu-
lica domiciliar, diâ-
metro nominal 15 
mm, diâmetro ex-
terno 15 mm, es-
pessura paredes 
0,50 mm, peso 
0,203 kg/m, pres-
são 41 kgf/cm2, 
normas técnicas 
ABNT NBR 
13.206. 

Metro 149 22.999,49 

10 

Tubo cobre, tipo rí-
gido sem costura, 
aplicação ar con-
dicionado, diâme-
tro nominal 1 1/2 
pol, espessura pa-
redes 1/32 pol, 
comprimento 6 m. 

Metro 
20.95

5 
31.499,25 

11 

Tubo cobre, tipo rí-
gido sem costura, 
aplicação ar con-
dicionado, diâme-
tro nominal 1 1/2 
pol, espessura pa-
redes 1/32 pol, 
comprimento 6 m. 

Metro 
14.55

0 
33.999,68 

12 

Tubo cobre, tipo rí-
gido sem costura, 
aplicação ar con-
dicionado, diâme-
tro nominal 1 1/2 
pol, espessura pa-
redes 1/32 pol, 
comprimento 6 M. 

Metro 21 4.799,74 

13 

Tubo cobre, tipo rí-
gido sem costura, 
aplicação ar con-
dicionado, diâme-
tro nominal 1 1/2 
pol, espessura pa-
redes 1/32 pol, 
comprimento 6 M. 

Metro 3.750 10.999,63 

14 

Tubo cobre, tipo rí-
gido sem costura, 
aplicação ar con-
dicionado, diâme-
tro nominal 1 1/2 
pol, espessura pa-
redes 1/32 pol, 
comprimento 6 M. 

Metro 75 21.999,25 

15 

Unidade de venti-
lação, material es-
trutura chapa de 
aço, tratamento 
superficial estru-
tura pintura ele-
trostática em 
epóxi, quantidade 
ventiladores 2 un, 
potência 19/17 w, 
tensão 110/220 v, 
largura 483 mm, 
profundidade 300 
mm, aplicação 
parte superior in-
terior de rack´s. 

Unid. 37 7.015,06 

16 

Ar condicionado - 
difusor, tipo difu-
sor de ar, material 
alumínio, dimen-
sões 498 x 498 
mm, quantidade 

Unid. 19 19.999,85 
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de vias 4, aplica-
ção ventilação e 
exaustão 

17 

Grelha, material 
aço carbono, com-
primento 470 mm, 
largura 351 mm, 
espessura 5 mm, 
aplicação câmara 
climática 

Unid. 18 22.999,82 

18 

Duto circular de 
parede simples 
helicoidal de aço 
flexivel, de 125 
mm de diâmetro e 
0,7 mm de espes-
sura, fornecida em 
tramos de 3 ou 5 
m, para instala-
ções de 
ventilação e clima-
tização. 

M² 500 23.995,54 

19 
Cassete 4 vias 
48.000 BTUS. 

Unid. 12 57.999,91 

20 
Cassete 4 vias 
38.000 BTUS 

Unid. 19 79.999,79 

21 
Cassete 4 vias 
30.000 BTUS 

Unid. 6 23.299,95 

22 
Cassete 4 vias 
38.000 BTUS 

Unid. 6 24.999,95 

23 
Cassete 4 vias 
27.000 BTUS. 

Unid. 5 14.999,94 

24 
Cassete 4 vias 
24.000 BTUS. 

Unid. 10 34.999,89 

25 
Cassete 4 vias 
15.000 BTUS. 

Unid. 4 10.999,97 

26 
Cassete 4 vias 
12.000 BTUS. 

Unid. 1 2.525,32 

27 
Cassete 2 vias 
15.000 BTUS. 

Unid. 12 22.999,88 

28 Tipo dutado 95000 Unid. 7 54.999,95 

BTUS 

29 
Hi-wall 24.000 
BTUS. 

Unid. 2 7.399,99 

30 
Hi-wall 15.000 
BTUS. 

Unid. 7 19.999,93 

31 
Hi-wall 12.000 
BTUS 

Unid. 34 69.999,70 

32 
Hi-wall 9.000 
BTUS 

Unid. 4 10.789,84 

33 

Unidade Conde-
sadora VRF Capa-
cidade de Arrefeci-
mento de 28KW. 

Unid. 5 129.999,99 

34 

Unidade Conde-
sadora VRF Capa-
cidade de Arrefeci-
mento de 33KW 

Unid. 2 72.999,97 

35 

Unidade Conde-
sadora VRF Capa-
cidade de Arrefeci-
mento de 50KW. 

Unid. 2 87.899,97 

36 

Unidade Conde-
sadora VRF Capa-
cidade de Arrefeci-
mento de 56KW. 

Unid. 3 129.999,95 

37 

Unidade Conde-
sadora VRF Capa-
cidade de Arrefeci-
mento de 61,5KW. 

Unid. 11 494.099,91 

38 Complementares. Unid. 1 178.599,99 

39 

Caixa de ventila-
ção em aço galva-
nizado e em perfis 
de alumínio extru-
dado, fixado por 
meio de cantos de 
nylon, para garan-
tir maior robustez 
e proporcionar 
múltiplas combi-
nações dos módu-
los, motor para ali-
mentação mono-
fásica a 220V e 60 
Hz de frequência, 

Unid. 6 23.999,95 
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com proteção tér-
mica. 

40 

Ventilador centrí-
fugo de perfil 
baixo, com motor 
para alimentação 
monofásica a 230 
V e 50 Hz de fre-
quência, com pro-
teção térmica, iso-
lamento classe F, 
proteção IP55 e 
caixa de bornes 
ignífuga, de 1130 
R.P.M. 

Unid. 5 10.999,95 

41 

Estrutura metálica 
formada por laje 
nervurada unidire-
cional de altura 30 
= 25+5 cm, de vi-
gotas metálicas A 
36, lajota de con-
creto, 60x20x25 
cm, e camada de 
compressão de 
concreto armado. 

M² 35 16.875,58 

42 
Engenheiro de 
Obra Pleno (Men-
salista). 

Mensal 4 46.999,97 

43 
Encarregado Ge-
ral de Obras (Men-
salista). 

Mensal 4 24.999,95 

44 
Técnico em Segu-
rança do Trabalho 
(Mensalista). 

Mensal 4 20.999,97 

45 

Locação de con-
tainer (2,30 x 6,00) 
m e altura 2,50 m, 
para 
escritório. 

Mensal 4 3.003,97 

46 

Guindaste hidráu-
lico autopropelido 
com lança telescó-
pica 40m, 
capacidade má-
xima 60t, potência 

Horas 72 68.499,61 

260 KW, tração. 

47 
Limpeza final da 
obra. 

Dias 15 4.999,88 

VALOR GLOBAL 
2.275.986,8

8 

 
Obs.: A descrição completa dos itens 
encontram-se disponíveis no Edital, Termo de 
Referência e sistema Comprasnet.  
 

 
Manaus, 10 de maio de 2019. 

 
 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Ordenador de Despesas 

 
 
 
 

ATO NORMATIVO N. 01/2019-GDPG/DPE/AM 

Dispõe sobre a substituição 
automática entre os 
Membros no âmbito das 
Defensorias Públicas da 
Capital, nos casos de férias, 
licenças ou afastamentos 

 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais previstas no art. 9º, incisos I 
e XII da Lei Complementar Estadual nº 01, de 
30 de março de 1990; 
 
CONSIDERANDO o art. 40 e seus parágrafos 

da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de 
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março de 1990; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
normatização das substituições por parte dos 
membros da Instituição; 

RESOLVE: 
 
Art. 1°. A ordem de substituição automática 
entre as Defensorias contidas no Anexo desta 
resolução se aplica nos seguintes casos: 
I – férias pelo prazo máximo de até 60 
(sessenta) dias; 
II – licenças previstas em Lei pelo prazo 
máximo de até 60 (sessenta) dias; 
III – outros afastamentos dos titulares previstos 
na legislação ou autorizados pela autoridade 
competente, até o limite máximo de 60 
(sessenta) dias. 
 
Parágrafo Primeiro. Não se considera, para 
fins deste Ato, substituições decorrentes de 
Defensorias vagas. 
 
Parágrafo Segundo. Os afastamentos 
autorizados pelo Defensor Público Geral para 
participação em palestras, seminários ou 
cursos de atualização ou aperfeiçoamento, com 
exceção de cursos de mestrado e doutorado, 
não importam em prejuízo às atribuições na 
Defensoria em que o Membro atua, ainda que 
decorrentes de sorteios ou seleção, salvo 
quando o contrário for expressamente 
determinado pelo Defensor Público Geral. 
 
Parágrafo Terceiro. Não poderão ser deferidas 
férias, licenças ou afastamentos previstos no 
artigo 1º para o Membro substituto e para o 
substituído, simultaneamente, salvo situação 
excepcional autorizada pelo Defensor Público 
Geral. 
 
Art. 2°. No período de 03 (três) dias anteriores 
ao gozo de férias, licenças ou afastamentos, 
será observada a ordem de substituição 
automática, nos casos de intimações e autos 

processuais recebidos naquele lapso temporal 
e cujo prazo final ou data de efetivação dos atos 
se processe durante as mencionadas férias, 
licenças ou afastamentos. 
 
§1º. A obrigação de recebimento de autos 
processuais para o Defensor substituto se dará 
até 03 (três) dias anteriores ao término do 
período de substituição. 
  
§2º. Na impossibilidade do Defensor Público 
substituto não receber processos nos 03(três) 
dias anteriores ao exercício da substituição, 
ficará com a obrigação de recebê-los até o 
último dia do período substituído. 
 
Art. 3°. Nos casos de férias, licenças ou 
afastamentos por prazo superior a 60 (sessenta) 
dias, será facultado ao substituto automático, 
mediante requerimento prévio ao Defensor 
Público-Geral, permanecer exercendo as 
atribuições do substituído. 
  
§1º. Não optando o Defensor Público substituto 
pela continuidade do exercício da substituição 
ou, ainda, na impossibilidade de aplicação da 
ordem de substituição automática, em razão do 
substituto não se encontrar no exercício de 
suas atribuições, e não havendo manifestação 
voluntária de qualquer Membro, após 
comunicação do Defensor Público Geral aos 
Membros, mediante expediente encaminhado 
via e-mail institucional, a substituição ocorrerá 
em sistema de rodízio mensal entre os 
Defensores Públicos com atuação no 
correspondente núcleo, desde que não haja 
colidência de interesses entre órgão de atuação 
substituto e substituído, obedecendo-se à 
ordem de antiguidade publicada anualmente, 
iniciando-se pelo menos antigo. 
 
Art. 4°. Ao afastar-se de suas funções, para os 
fins do art. 1º, mediante regular autorização do 
Defensor Público-Geral, o Defensor Público 
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deverá comunicar, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias, através de e-mail 
institucional, o período de ausência ao seu 
substituto automático, nos termos desta 
Resolução. 
 
§1º. Em caso de impossibilidade de 
comunicação prévia, a mesma deve ocorrer tão 
logo vencido o obstáculo para efetivação 
comunicação; 
 
§2º. Ao emitir aviso de férias, a Diretoria 
Administrativa encaminhará cópia recebida 
pelo Membro substituído ao substituto, via e-
mail institucional, independentemente da 
comunicação prevista no caput. 
 
Art. 5°. O Defensor Público em substituição 
deverá dar prioridade ao cumprimento de suas 
atribuições originárias, requerendo o 
reagendamento de atos processuais em que 
haja conflitos de atribuições ou comunicando-
os ao Defensor Público Geral, a fim de que se 
verifique a possibilidade de designação de 
Membro para os atos determinados, 
observando-se as demais regulamentações 
expedidas pelo Conselho Superior e 
Corregedoria-Geral. 
 
§1º. A prioridade prevista no caput não se aplica 
em processos referentes a réus presos, devem 
tais serem priorizados. 
 
§2º. Excetuadas as hipóteses de conflitos de 
atribuições, o Defensor Público em substituição 
não poderá deixar de dar cumprimento às 
atribuições inerentes à substituição alegando 
simplesmente o excesso de feitos em 
tramitação. 
 
Art. 6º. Os Membros se substituirão 
obedecendo à tabela publicada pelo Defensor 
Público Geral, conforme as seguintes hipóteses: 
 

I) as Defensorias de idêntica natureza, em um 
mesmo núcleo, substituem-se conforme a 
ordem de substituição automática em caso de 
impedimentos, suspeições e/ou conflitos de 
teses prevista na Resolução n. 021/2014-
CSDPE/AM; na ausência dessa previsão, deve 
a seguinte substituir a antecedente e a primeira 
substituir a última; 
 
II) não havendo Defensorias de idêntica 
natureza, em um mesmo núcleo, ou sendo 
incompatível a substituição entre as mesmas, 
esta ocorrerá, observando-se o critério de 
antiguidade, pela manifestação de preferência 
entre os Membros, a qual será aferida mediante 
expediente, encaminhado via e-mail 
institucional, aos Defensores Públicos 
interessados, os quais não podem manifestar 
interesse em substituir órgão de atuação cujo 
interesses conflitem com os do órgão de 
atuação de origem; 
 
§1º. A tabela de substituições automáticas será 
publicada após manifestação prevista no inciso 
II, cujo procedimento de escolha deve ser 
levado a efeito no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias após a publicação do presente Ato. 
 
§2º. Na ocorrência de posteriores remoções ou 
modificações dos órgãos de atuação, novo 
procedimento de escolha deve ser efetivado, 
nos termos do inciso II. 
 
§3º. Não se verificando quaisquer das 
hipóteses acima elencadas ou sendo 
necessária designação excepcional, a 
substituição será definida pelo Defensor 
Público Geral, tendo em vista a garantia do 
interesse público. 
 
Art. 7º. O substituto automático poderá, de 
comum acordo, apresentar outro Membro para 
cumprir a substituição, mediante expediente 
próprio subscrito por ambos, sem qualquer 
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prejuízo das atribuições do novo substituto, 
inclusive às relativas à substituição automática 
que deva exercer. 
 
Art. 8º. Nas Defensorias do interior, as 
substituições constantes do art. 1º deste Ato 
serão de responsabilidade do Coordenador de 
cada Polo. 
 
Art. 9º. Casos omissos ou excepcionais serão 
decididos pelo Defensor Público-Geral. 
 
Art. 10º. Ficam revogadas as disposições 
normativas em contrário. 
 
Art.11º. Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
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