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PORTARIA Nº 767/2018-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 CRISTINA SOUZA 
DE ARAÚJO, matrícula nº 000.458-8A e 
RUDSON FERNANDES NUNES, matrícula nº 
000.176-7A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 
 

Objeto do Contrato 
        Nº do 
Contrato 

Contratação da BRASOFTWARE 
INFORMÁTICA LTDA, empresa 
especializada para a aquisição e 
renovação de solução de software 
Microsoft e fornecimento de 
serviços técnicos especializados 
aos softwares Microsoft. 

 
005/2018 

 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 14 de agosto de 2018. 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado. 

 

PORTARIA N.º 768/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
D.O.E DPE/AM, edição 388, pág. 1/4 de 
13.02.2017; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 
1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 682, pág. 
2/3 de 29.12.2017; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.004987/2018-86, datado de 25.07.2018; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora 
Pública: 

Nome: MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA 

Cargo: Defensor Público de 1ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Rio de Janeiro/RJ 

Período: 31.08 a 02.09.2018 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (Três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 839,52 
3. Valor das Diárias: R$ 2.518,56 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 335,81 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.854,37 

Objetivo / Justificativa: 
Participar do lançamento da Jornada Nacional de 
Mediação de Conflitos, pelo Conselho Nacional das 
Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA. 

   
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 15 de agosto de 2018. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 769/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
D.O.E DPE/AM, edição 388, pág. 1/4 de 
13.02.2017; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 
1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 682, pág. 
2/3 de 29.12.2017; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.005506/2018-50, datado de 10.08.2018; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Servidora 
Pública: 

Nome: LUMA KAROLYNE PANTOJA BANDEIRA 

Cargo: Assistente Técnico de Defensoria 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Urucará/AM 

Período: 13 a 16.08.2018 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 4 (quatro diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 333,89 
3. Valor das Diárias: R$ 1.335,56 

Objetivo / Justificativa 
Acompanhar e auxiliar a Defensora Pública Denise 
D’Albuquerque Veiga Lima, na Comarca de 
Urucará/AM. 

   
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus,   15 de agosto de 2018. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
 Defensor Público Geral do Estado 

 

 

PORTARIA N.º 770/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
D.O.E DPE/AM, edição 388, pág. 1/4 de 
13.02.2017; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 
1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 682, pág. 
2/3 de 29.12.2017; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.005561/2018-40, datado de 13.08.2018; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora 
Pública: 

Nome: NATASHA YUKIE HARA DE OLIVEIRA 

Cargo: Defensor Público de 4ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Silves/AM 

Período: 20 a 23.08.2018 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 4 (quatro diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 431,87 
3. Valor das Diárias: R$ 1.727,48 

Objetivo / Justificativa 
Realizar atendimento na Comarca do Município de 
Silves/AM. 

   
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
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Manaus,   15 de agosto de 2018. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
 Defensor Público Geral do Estado 

 

 

 

E X T R A T O 

 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 
005/2018-FUNDPAM 

 

PROCESSO: 20000.003003/2018-DPE/AM 

 

FUNDAMENTAÇÃO: Adesão à Ata de 
Registro de Preços nº 004/2017, oriunda do 
Pregão Eletrônico SAMF/MG nº 006/2017, que 
se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores. 
 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas – DPE/AM, através do 
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e a 
empresa BRASOFTWARE INFORMÁTICA 
LTDA. 
 

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a aquisição e renovação de 
solução de software Microsoft e fornecimento 
de serviços técnicos especializados aos 
softwares Microsoft. 
 

DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 
2018. 
 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 
28/08/2018 a 28/08/2019. 
 

VALOR: O valor global do presente contrato é 
de R$ 279.244,00 (duzentos e setenta e nove 
mil, duzentos e quarenta e quatro reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 

As despesas com a execução deste contrato 
correrão, no presente exercício, à conta da 
seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 
02010000, Programa de Trabalho: 
14.126.3269.2150.0001, Natureza da 
Despesa: 44904001, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE a Nota de Empenho nº 
2018NE00084, em 01/08/2018, no valor de 
R$ 279.244,00 (duzentos e setenta e nove mil, 
duzentos e quarenta e quatro reais). 
 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 14 de agosto de 2018. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

 
Aviso de Licitação 

 
A Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, o seguinte procedimento 
licitatório: 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2018 – 
CL/DPE/AM 

 
OBJETO:  Registro de preços para aquisição 
de Materiais Elétricos, para atender as 
necessidades da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e suas unidades. 

 
Data e horário de início de recebimento 
das propostas: a partir do dia  20/08/2018 
às 09:00 horas. (horário de Brasília) 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2018 Ano 4, Edição 824 Pág. 4/8 

 

 

 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 10/09/2018 às 10:00 
horas. (horário de Brasília) 

 

O Edital estará à disposição dos interessados 
no endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir 
do dia 20/08/2018. 
 

O Pregão Eletrônico será realizado em 
sessão pública online pela INTERNET, 
através do portal de Compras 
Governamentais – Comprasnet-SIASG, com 
endereço eletrônico 
“www.comprasgovernamentais.gov.br”. 

 
Manaus, 15 de agosto de 2018. 

 
MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA 

Presidente da Comissão de Licitação da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas – 

CL/DPE/AM 

 
 

PORTARIA Nº 06/2018 - DPE/DPEAC/AM 
(Proc. nº. 10000.032331/2016-38) 
(Doc. nº. 00000.079033/2018-10) 

 
O Defensor Público subscritor, respondendo 
pela 1ª Defensoria Pública Especializada em 
Atendimento de Interesses Coletivos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 4º, VII da Lei Complementar nº 80/1994, 
e 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A 
da Lei Complementar n° 80, de 12 de janeiro 
de 1994, que são objetivos da Defensoria 
Pública a primazia da dignidade da pessoa 
humana, a redução das desigualdades 
sociais e a prevalência e efetividade dos 
direitos humanos; 
 

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 litígios, 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 fundamental dos 
necessitados; 
 
CONSIDERANDO que a Constituição 
Federal dispõe  em seu art. 6° o direito à 
moradia; 
 
CONSIDERANDO que o Art. 23°, IX, da 
Constituição Federal prevê que é 
competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios 
promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico.  
 
CONSIDERANDO que o decreto Estadual 
n.º 24.828, que regulamenta o fundo 
estadual de habitação - FEH instituído pela 
lei n.º 2.939, tem por objetivo promover, 
incentivar, apoiar, custear ações na área de 
habitação, desapropriar, indenizar, efetuar 
permutas de imóveis e financiar moradias de 
interesse social para a população residente 
na área de abrangência do Programa Social 
e Ambiental dos Igarapés de Manaus - 
PROSAMIM.  
 
CONSIDERANDO que o bônus-moradia é 
um meio de indenização que consiste no 
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Estado atuar como adquirente de um bem 
escolhido pelo indivíduo que será 
desapropriado. Ao subrogar-se nessa 
posição o Estado deve garantir ao 
desapropriado que o bem a ser recebido 
esteja isento de qualquer irregularidade, 
assegurando, assim, que a realocação seja 
promovida de modo eficaz.  
 
CONSIDERANDO denúncias de que após 
receber o imóvel adquirido através de 
bônus-moradia alguns beneficiários não 
tiveram acesso à título definitivo desse bem. 
 
CONSIDERANDO que o PROSAMIM é 
gerido pela Secretaria de Estado de 
Infraestrutura, Superintendência Estadual de 
Habitação e Unidade Gestora do Programa, 
havendo responsabilidade pela aquisição de 
imóveis não irregulares pelo Estado do 
Amazonas. 

 
RESOLVE: 

 
INSTAURAR Procedimento para Apuração 
de Dano Coletivo (PADAC) para averiguação 
da regularidade dos imóveis adquiridos por 
meio do benefício do bônus moradia  
 
COMUNICAR a Defensoria Pública Geral 
acerca da instauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR as Defensorias de 
Atendimento Cível da Capital acerca da 
instauração da presente PADAC, para 
conhecimento e franqueamento de atuação 
conjunta; 
 
COMUNICAR a população amazonense em 
geral acerca da instauração do presente 
PADAC, viabilizando o encaminhamento de 
informações, solicitações e questionamentos 
de forma centralizada; 
 

REALIZAR audiência Pública com os 
possíveis afetados pelo mesmo fato e com 
órgãos estaduais tantos quantos se 
demonstrarem interessados e se fizerem 
necessários; 
 
REALIZAR parecer e tudo o mais que for 
necessário para fiel instrução do presente 
processo, o qual deve apurar a 
necessidade/possibilidade de atuação pela 
Defensoria Pública e se há interesse coletivo 
que enseje a atuação desta especializada. 
 
Após, voltem conclusos para posteriores 
deliberações. 
 
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
DEFENSORIA PÚBLICA ESPECIALIZADA 
EM INTERESSES COLETIVOS, em 
Manaus, 9 de agosto de 2018. 
  

DIÊGO LUIZ CASTRO SILVA 
Defensor Público 

 
 

PORTARIA Nº 07/2018 - DPE/DPEAC/AM 
(Proc. nº. 10000.002394/2018-21) 
(Doc. nº. 00000.079356/2018-11) 

 
O Defensor Público subscritor, respondendo 
pela 1ª Defensoria Pública Especializada em 
Atendimento de Interesses Coletivos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 4º, VII da Lei Complementar nº 80/1994, e 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A da 
Lei Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 
1994, que são objetivos da Defensoria Pública 
a primazia da dignidade da pessoa humana, a 
redução das desigualdades sociais e a 
prevalência e efetividade dos direitos 
humanos; 
 
CONSIDERANDO a relevância que a Lei 
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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 litígios, 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 
fundamental dos necessitados; 
 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal 
dispõe  em seu art. 6° o direito à moradia; 
 
CONSIDERANDO que o Art. 23°, IX, da 
Constituição Federal prevê que é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios promover 
programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico; 
 
CONSIDERANDO que a 1ª DPEAIC recebeu 
informações de que há pessoas sem 
condições de arcar com os valores das 
mensalidades dos imóveis nos residenciais; 
 
CONSIDERANDO que as alegações de não 
estar conseguindo adimplir com o valor das 
parcelas dos imóveis, conforme alegação dos 
assistidos, decorre do comprometendo de boa 
parte dos parcos recursos financeiros com tal 
encargo, argumento que, se comprovado, 
contrapõe-se ao escopo do programa 
habitacional; 
 
CONSIDERANDO que a inadimplência destes 
pagamentos mensais implica na perda do 
imóvel que por vezes é o único bem da família; 
 

CONSIDERANDO que uma vez excluídos do 
programa, os moradores terão dificuldades 
para ter acesso a outro imóvel por outro 
programa social e de moradia, ante a 
existência de extensa fila de espera no Estado 
do Amazonas. 
 

RESOLVE: 
 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de 
Dano Coletivo (PADAC) para averiguação da 
regularidade dos imóveis adquiridos por meio 
do benefício do bônus moradia; 
 
COMUNICAR a Defensoria Pública Geral 
acerca da instauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR as Defensorias de Atendimento 
Cível da Capital acerca da instauração da 
presente PADAC, para conhecimento e 
franqueamento de atuação conjunta; 
 
COMUNICAR a população amazonense em 
geral acerca da instauração do presente 
PADAC, viabilizando o encaminhamento de 
informações, solicitações e questionamentos 
de forma centralizada; 
 
REALIZAR audiência Pública com os 
possíveis afetados pelo mesmo fato, com a 
DPU, e entidades públicas e privadas, tantas 
quantas se demonstrarem interessados e se 
fizerem necessárias; 
 
REALIZAR parecer e tudo o mais que for 
necessário para fiel instrução do presente 
processo, o qual deve apurar a 
necessidade/possibilidade de atuação pela 
Defensoria Pública e se há interesse coletivo 
que enseje a atuação desta especializada. 
 
Após, voltem conclusos para posteriores 
deliberações. 
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Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
DEFENSORIA PÚBLICA ESPECIALIZADA 
EM INTERESSES COLETIVOS, em Manaus, 
10 de agosto de 2018. 
  

DIÊGO LUIZ CASTRO SILVA 
Defensor Público 

 
 

PORTARIA Nº 08/2018 - DPE/DPEAC/AM 
(Proc. nº. 10000.022086/2018-12) 
(Doc. nº. 00000.079360/2018-71) 

 
O Defensor Público subscritor, respondendo 
pela 1ª Defensoria Pública Especializada em 
Atendimento de Interesses Coletivos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
4º, VII da Lei Complementar nº 80/1994, e 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A da 
Lei Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 
1994, que são objetivos da Defensoria Pública 
a primazia da dignidade da pessoa humana, a 
redução das desigualdades sociais e a 
prevalência e efetividade dos direitos humanos; 
 
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 litígios, 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 
fundamental dos necessitados; 
 
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, estabelece a necessidade de 

apoio às pessoas portadoras de deficiência 
quanto à integração social; 
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 
2.184/2016 estabece quantitativo de ônibus 
adaptados ao transporte especial de pessoas 
com tais necessidades; 
 
CONSIDERANDO que a 1ª DPEAIC recebeu 
informações de que há pessoas que 
necessitam do serviço público de transporto 
coletivo e que não conseguem ter pleno 
acesso devido a má (ou não) prestação de 
serviço; 
 
CONSIDERANDO que a não prestação do 
serviço se daria somente por desdém dos 
prepostos das empresas que exploram o 
serviço; 
 
CONSIDERANDO que há precedentes 
judiciais no Estado do Amazonas sobre a 
problemática ora instaurada e condenações 
das empresas. 

 
RESOLVE: 

 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de 
Dano Coletivo (PADAC) para averiguação da 
responsabilidade das empresas de ônibus 
sobre o transporte público de passageiros com 
mobilidade reduzida e a acessibilidade à estes 
usuários; 
 
COMUNICAR a Defensoria Pública Geral 
acerca da instauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR as Defensorias de Atendimento 
Cível da Capital e de Direitos Humanos acerca 
da instauração da presente PADAC, para 
conhecimento e franqueamento de atuação 
conjunta; 
 
COMUNICAR a população amazonense em 
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geral acerca da instauração do presente 
PADAC, viabilizando o encaminhamento de 
informações, solicitações e questionamentos 
de forma centralizada; 
 
REALIZAR audiência Pública com os 
possíveis afetados pelo mesmo fato e 
entidades públicas e privadas, tantas quantas 
se demonstrarem interessados e se fizerem 
necessárias; 
 
REALIZAR parecer e tudo o mais que for 
necessário para fiel instrução do presente 
processo, o qual deve apurar a 
necessidade/possibilidade de atuação pela 
Defensoria Pública e se há interesse coletivo 
que enseje a atuação desta especializada. 
 
Após, voltem conclusos para posteriores 
deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
DEFENSORIA PÚBLICA ESPECIALIZADA 
EM INTERESSES COLETIVOS, em Manaus, 
10 de agosto de 2018. 
  

DIÊGO LUIZ CASTRO SILVA 
Defensor Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


