
DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

CONTRATO N° 002/2017-DPE/AM 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CELEBRADO 
ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA — 
FUNDPAM, E A EMPRESA JACKS SERVIÇOS 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NA 
FORMA ABAIXO: 

Aos 23 (junho) dias do mês de junho de 2017, nesta cidade de Manaus, na sede 
da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS — FUNDPAM, 
situada na Rua-Maceió, n° 307 — Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, CNPJ 

n° 19.439.861/0001-07, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO 
BARBOSA, brasileiro, casado, defensor público estadual, residente e domiciliado nesta 

cidade, no Condomínio Residencial San Lorenzo, n° 416 — Apto 1403— Adrianópolis, portador 

da Cédula de Identidade n° 1181876-0 SSP/AM e do CPF n° 628.345.252-34 e a empresa 

JACKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, adiante designado 
simplesmente CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos 

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas em 30 de novembro de 

2012, sob o n° 437532, sediada nesta cidade, na Rua Barralandia, n° 84, Santa Etelvina — 

CEP: 69017-263, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob 	n° 
63.690.770/0001-23, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Senhor 

RODRIGUES COELHO FILHO, brasileiro, casado, domiciliado na Rua Deusdete Ca 
278, Quadra 24, Planalto, portador da Cédula de Identidade n° 0550407-4 e do C 
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161.272.502-34, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade Pregão 

Eletrônico de N° 01/2017 — DPE/AM, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do 

Estado, edição de 31 de maio 2017, às fls. 1, caderno do Poder Judiciário, que gerou a Ata de 

Registro de Preços n° 01/2017-DPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado, edição de 

13/06/2017, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 2783/2017, doravante 

referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o 

presente TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES, 
MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS —DPE/AM, nos termos da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 

alterações introduzidas pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO — Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a 

prestar à CONTRATANTE os serviços de limpeza e conservação, com disponibilização 
de mão de obra, saneantes, materiais e produtos de limpeza e higiene e equipamentos, 
conforme a proposta datada de 22/06/2017, constante às fls. 148 a 162 do PROCESSO, e do 

Projeto Básico, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente 

instrumento, como se nele estivessem transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA — O fornecimento 

dos serviços será efetuado de acordo com a necessidade da instituição, com prazo de 12 
meses, contados de 26/06/2017 a 26/06/2018, prorrogáveis de comum acordo, até o limite 
estabelecido na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — A CONTRATADA além do 

fornecimento da mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serv os de 

limpeza dos prédios e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

	

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Recrutar, em seu nome e sob sua inteira e 	siva 

	

responsabilidade, os empregados necessários à perfeita execução dos s-' os c 	e 
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efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, 

previdenciária e fiscal, e de quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que 

prestarão os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e 

demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 

trabalho e responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição, pela CONTRATANTE, 

de serviços e material, bem como pelos consequentes atrasos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Realizar a imediata substituição de qualquer empregado que, 

a critério da CONTRATANTE, não esteja habilitado à execução dos serviços nas condições 

estabelecidas no presente contrato, ou em razão de faltas, férias, descanso semanais e 

outros da espécie, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: Atender, com a diligência possível, as determinações da 

Unidade Fiscalizadora, adotando todas as providências necessárias à regularização de faltas 

e irregularidades verificadas. 

PARÁGRAFO QUINTO: Fornecer e distribuir aos seus empregados vales-refeição. 

PARÁGRAFO SEXTO: Anexar, ao faturamento, cópia das folhas de pagamento nominal 

dos funcionários correspondente ao mês de referência, que espelharão o valor faturado, 

comprovando o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e INSS), correspondente ao 

mês da última competência vencida, bem como apresentar a Nota Fiscal/Fatura devidamente 

atestada por servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Assumir a responsabilidade exclusiva de reembolsar aos cofres 

da Defensoria Publica do Estado do Amazonas — DPE/AM qualquer prejuízo causado por 

seus funcionários durante a execução dos serviços que porventura a CONTRATADA vier a 
incorrer. 

PARÁGRAFO OITAVO: Cumpt  rir fielmente o ajuste de modo que os serviços se realizem 

com esmero e perfeição, executando-os sob inteira e exclusiva responsabilidade. 

PARÁGRAFO NONO: Utilizar somente materiais de primeira qualidade 

químicos comprovadamente aprovados por órgão governamental competente 
sejam nocivos à saúde. 

Ião 

e odutos 
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PARÁGRAFO DÉCIMO: Entregar mensalmente à Unidade Fiscalizadora, no máximo até 

o 5° dia útil de cada mês, a quantidade necessária de material para a perfeita execução dos 

serviços. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Manter em todos os banheiros os toalheiros 

abastecidos com papel toalha, saboneteiras abastecidas com sabão líquido e papel higiênico 

na cor branca sem perfume. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Manter seus empregados sempre limpos e 

asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, trajando 

uniformes e portando crachás, adequados para o desempenho dos serviços, de acordo com 

as normas de segurança da CIPA, devendo substituir imediatamente aquele que não estiver 

de acordo com estas exigências, mediante comunicação e concordância da Unidade 

Fiscalizadora. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Submeter à DPE/AM, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias após a assinatura do Contrato, a listagem nominal e qualificação completa dos 

empregados em atividade nas dependências da CONTRATANTE, mencionando os 

respectivos endereços residenciais e locais de trabalho, devendo qualquer alteração ou 

remanejamento ser comunicado de imediato aos referidos setores. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Assumir todas as responsabilidades e tomar as 

medidas necessárias ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, 
por meio de seus encarregados. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Manter todos os equipamentos e utensílios 

relacionados no Anexo do Projeto Básico e da Proposta, em perfeitas condições de uso, 

devendo os danificados e os que não ofereçam segurança ou gerem alto nível de ruídos, 

serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser 

dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Identificar todos os equipamentos, ferramas e 

i 

utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, m (í -iras, 

baldes carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma e não serem co 	,dos  
com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

14P 
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PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Entregar a cada 06 (seis) meses no mínimo 02(dois) 

uniformes completos para cada empregado colocado em serviço nos prédios administrativos 

da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Manter, durante a vigência do contrato, escritório de 

representação em Manaus - AM, na hipótese de não estar sediada nem possuir filial nesta 

Capital. 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Dispor de quadro de pessoal suficiente para o 

atendimento dos serviços sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, 

licença, falta ao serviço, demissão e outro análogos. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO: Providenciar imediata substituição dos empregados em caráter 

rotineiro, nos casos de faltas, licenças, férias e outros da espécie, sem ônus adicionais para a 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Dos empregados faltosos e não substituídos serão 

descontados do pagamento os dias de falta na proporção do pagamento homem/mês de cada 

categoria e aplicado as penalidades pela inexecução de cláusula contratual. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: Cumprir, além dos postulados legais vigentes de 

âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO: Adotar todos os critérios de segurança, tanto para 

os empregados quanto para a execução dos serviços em si. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO: Manter, durante todo o período de execução dos 

serviços contratados, as condições de regularidade perante o FGTS, INSS, Justiça do 

Trabalho e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos 
comprovantes sempre que exigidos. 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO — O Preço Global para a 
prestação do serviço é de R$ 532.669,76 (seiscentos e trinta e dois mil, seisce os e 
sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) a ser pago em 12 (doze) a. elas 
mensais e sucessivas de R$ 52.722,48 (cinquenta e dois mil, setecentos e vint 	dois 
reais e quarenta e oito centavos). 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor mensal poderá ser proporcionalmente reduzido caso a 

empresa CONTRATADA deixe de alocar todas as 'pessoas previstas nos diferentes turnos em 

um determinado lapso temporal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: pagamento será efetuado em conta bancária da licitante ven-

cedora até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante 

comprovação de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com a 

Seguridade Social e com o FGTS, e somente após a entrega da documentação abaixo deta-

lhada: 

I - Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura dos serviços prestados; 

II - A partir do segundo mês da prestação dos serviços, cópia da quitação das seguintes 

obrigações patronais referentes ao mês anterior: 

a) Pagamento dos salários dos empregados utilizados no objeto deste Contrato; 
b) Guia de recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e par-

te do empregado) relativas aos empregados envolvidos neste objeto, devendo constar, na 

mesma, o CNPJ da CONTRATADA, o número, data e valor total das Notas Fiscais ou Notas Fis-

cais Faturas às quais se vinculam; 

c) Guia de recolhimento do FGTS juntamente com a Relação de Empregados envolvi-

dos na execução deste instrumento; 

d) Comprovantes de entrega dos vales-transporte e vales-alimentação, referente ao mês 
em curso. 

III - A ausência de comprovação dos itens citados nas letras a, b, c, d, acima, será causa 

do bloqueio do pagamento até sua respectiva regularização, que deverá se dar dentro do pra-

zo máximo de 30 (trinta) dias ou daquele decorrente de Lei ou de acordos devidamente homo- / 
logados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Para efeito de desconto de eventuais faltas dos funcionários 

da CONTRATADA, será considerado o período de 23 do mês anterior a 22 do mês a que se refe-

re a prestação dos serviços. 

PARÁGRAFO QUARTO: Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra circunstância 

que desaconselhe o seu pagamento, a CONTRATADA deverá substituída, devendo o prazo para 

pagamento ser contado da data da apresentação da nova fatura, nos termos do subitem do 
parágrafo segundo, sem prejuízo aos empregados envolvidos na execução deste instrumen-

to. 

PARÁGRAFO QUINTO: Cada Nota Fiscal de Serviço deverá ser apresentada à DPE/AM 

até 05 (cinco) dias úteis antes do encerramento do mês da prestação dos serviços, junto ao 

Protocolo Geral. Esta unidade encaminhará o processo à Diretoria Administrativa, que provi-

denciará a conferência e atestação da execução dos serviços. 

PARÁGRAFO SEXTO: Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquan-

to pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: A inadimplência da CONTRATADA quanto aos recolhimentos 

dos encargos supracitados autoriza a CONTRATANTE, na ocasião do pagamento, a retenção 

das importâncias devidas como garantia, até a comprovação perante a fiscalização, da quita-

ção da divida, na forma do parágrafo primeiro, do art.31, da Lei n° 8.212/91. 
CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA CONTRATUAL  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: adjudicatário, como condição para assinatura do Termo de 

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas no Edital, co orme 

disposto no art. 56 da Lei n°8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações con 	ais. 
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela inexecução total ou parcial do compromisso 	m ido, 
a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 8A Lei 

8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente contrato poderá ser rescindido em uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 78, através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os artigos 

da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA: RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE — A 

rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes 

consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, 
desde já, os direitos da CONTRATANTE de: 

1. assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato seu; 

2. ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, material e 

pessoal envolvidos na execução deste contrato; 

3. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das medidas previstas nos itens 1 e 2 desta cláusula 

fica a critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução 

direta ou indireta. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do item 2 deste artigo, o ato será precedido de 

expressa autorização do Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

CLÁUSULA NONA: CESSÃO — O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou 

transferência, total ou parcial, a não ser com a prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial do 

Estado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, 

obrigações e direitos do cedente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pedido de cessão deverá ser formulado por 	ito e 
devidamente fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e comprovar as raz 	de 

força maior que impossibilitem o cumprimento do contrato. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências 

relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos 

estabelecidos no edital, seus anexos e na legislação específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE  
LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA 
LICITAR OU CONTRATAR - Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de 

participar de licitação, ou do impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa que aplicou a sanção. Já a declaração de inidoneidade para licitar e contratar é 

aplicável à Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93, facultada a 

defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10 (dez) 

dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, 

respectivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente 

publicadas no Diário Oficial do Estado do Amazonas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do 

impedimento para contratar não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a 

reabilitação, perante a própria autoridade que a aplicou, após 02 (dois) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS RECURSOS - Contra as decisões que tiverem 
aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo: 

1. interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias 

da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência r ulta; 
2. interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 0 	s da 

publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito . 	itar, 

impedimento de contratar ou rescindir administrativamente o contrato; 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3663-5183/Cep. 69.053-135 

E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  



DEFENSOR1A 
PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

3. formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO — O presente contrato 

poderá ser alterado, através de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da Lei n° 

8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

poderá ser acrescido ou suprimido até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial, 

obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei n. 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários 

para o objeto contratado, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados 

os limites estabelecidos no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já 

houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela 

CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente 

corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 

supressão desde que regularmente comprovados. 

PARÁGRAFO QUARTO: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 

bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

PARÁGRAFO QUINTO: Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA comunicar à 
CONTRATANTE os eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou 

diminuição dos preços do objeto ora contratados, sob pena, de no caso de redução dos 

valores, ser obrigada a indenizar imediatamente a CONTRATANTE com a comina "o das 
demais penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CONTROLE - A CONTRATANTE providenc , nos 
prazos legais, remessa de exemplares do presente contrato ao TRIBUNAL DE CO 	DO 
AMAZONAS. A CONTRATANTE não se responsabilizará por indenização de q 	er 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3663-5183/Cep. 69.053-135 

E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  

   



DEFENSOR IA 
PÚBLICA DO ESTADO 
DOAMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

natureza em decorrência de atos ou fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle da 

Execução Orçamentária e da Administração Financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO -  As 

despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa de Trabalho 
14.422.3269.1222.0001, Fonte de Recursos 04010000, Natureza da Despesa 33903702, 

conforme Nota de Empenho 2017NE00375, emitida pela CONTRATANTE em 20/06/2017, 

no valor de R$ 325.121,96 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro 

reais), ficando o saldo remanescente, no valor de R$ 307.547,80 (trezentos e sete mil, 

quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), para ser empenhado posteriormente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOCUMENTAÇÃO - A CONTRATADA e seus representantes 

legais apresentaram neste ato os documentos comprobatórios de suas condições jurídico-

pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos 

órgãos fiscais previdenciários públicos, a que estiver vinculada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO — O foro do presente contrato é o desta cidade de 

Manaus, com expressa renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a 

ter, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: PUBLICAÇÃO — A CONTRATANTE obriga-se a prover a 

promover a publicação do presente contrato, às suas expensas, devendo providenciá-lo, para 

ocorrer no prazo estabelecido no parágrafo único, do art. 61, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: CLÁUSULA ESSENCIAL — Constitui, também, cláusula 

essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a 

impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de exceção de inadimplemento, como 

fundamento para a unilateral interrupção do fornecimento do objeto contratado, exc: o nos 

casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a exe.,:1/4  . o do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condiçãoe 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3663-5183/Cep. 69.053-135 

E-mail: contrato@defensona.antgov.br  

    



RAFAEL VIN TEIRO BARBOSA 

Pela CONTRATANTE: 

Def 	or Públi o Geral do Estado 

Pela CONTRATADA: 

UIZ ODRIGUE "COELHO FILH 
Sócio-Administrador 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPF: ntratos 

DPE-AM elle Maia Queiroz Batisto Diretora Adjunta Administratir 
DPE/AM 

Nome: 
CPF: 

DE F INSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: NORMAS APLICÁVEIS — O Presente Contrato rege-se por 

toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, 

alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do 

Projeto Básico, especialmente a Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e a legislação referente 

aos Planos Econômicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas econômicas deste 

contrato, declarando a CONTRATADA conhecer todas essas normas, e concordando em 

sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, 

mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento. 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais 

efeitos. 

Manaus, 23 de junho de 2017. 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3663-5183/Cep. 69.053-135 

E-mail: contrato@defensoria.amoov.br  
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Defensor blico Geral do Estado 

a»  DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 
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DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 002/2017-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.002783/2017-DPE/AM 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 01/2017-DPE/AM, Ata de 
Registro de Preços n° 001/2017-CLJDPE/AM (Proc. 
20000.001273/2016). 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM, através do Fundo Especial da 
Defensoria Pública - FUNDPAM e a JAKS Serviços Comércio E 
Representação. 

OBJETO: Serviços de limpeza e conservação, com 
disponibilização de mão de obra, saneantes, materiais e 
produtos de limpeza e higiene e equipamentos. 

DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2017. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 26/06/2017 a 
26/06/2018. 

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 
52.722,48 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais 
e quarenta e oito centavos), perfazendo um valor global de R$ 
632.669,76 (seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e 
sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO - As despesas 
com a execução do presente contrato correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, 
Programa de Trabalho 14.422.3269.1222.0001, Fonte de 
Recursos 04010000, Natureza da Despesa 33903702, 
conforme Nota de Empenho 2017NE00375, emitida pela 
CONTRATANTE em 20/06/2017, no valor de R$ 325.121,96 
(quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e 
quatro reais), ficando o saldo remanescente, no valor de R$ 
307.547,80 (trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e sete 
reais e oitenta centavos), para ser empenhado posteriormente. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de junho de 2017. 

— M06/0 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus-MI 
Cep. 69.053-135 Fone/Fax (92)3663-8153 

E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  
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se encontra, sem defensor. Registrada a chegada do 
Exmo. Sr. Defensor Público-Geral Dr. Rafael Vinheiro 
Monteiro Barbosa. ORDEM DO DIA. I - RELATÓRIO, 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO N° 
20000.00061212017-DPEAM. 	INTERESSADO: 
CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO 
PARA ABERTURA DE PAD. CONSELHEIRA-
RELATORA: DRA. MELISSA SOUZA CREDIE 
BORBOREMA. O Exmo Sr. Conselheiro Dr. Carlos Alberto 
Souza de Almeida Filho apresentou seu voto vista 
divergente destacando que, a despeito da notável 
negligência do Defensor Público em questão, não se pode 
compreendê-lo como punível ou sequer processável por 
ato inconstitucionalmente colocado a seu cargo. Em 
continuidade a votação iniciada na sessão anterior, o 
Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Péricles Duarte de Souza Junior 
acompanhou a Relatora, com ressalvas, assim como 
acompanhou a Relatora o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
Eduardo César Rabello Ituassú, com observações 
bilaterais. Em seguida, houve pedido de vista pelo Exmo. 
Sr. Conselheiro Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque 
Junior. 2) PROCESSO N° 20000.001530/2017-
CSDPE/AM. INTERESSADO: ANA REGINA SOUZA. 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO. CONSELHEIRO-RELATOR: 
DR. LEONARDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR. PEDIDO 
DE VISTA: DR. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO 
BARBOSA. Após a leitura do voto do Exmo. Sr. Defensor 
Público-Geral, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, 
houve pedido de vista pelo Exma. Sr. Conselheiro Dr. 
Eduardo César Rabello Ituassú. INVERSÃO DE PAUTA. 
6) PROCESSO N° 20000.002221/2017-DPEIAM. 
INTERESSADO: GUSTAVO LINHARES RODRIGUES. 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. 
CONSELHEIRO-RELATOR: DR. EDUARDO CÉSAR 
FtABELLO ITUASSÚ. Deliberado na Reunião passada. 7) 
PROCESSO 	N° 	20000.00220912017-DPE/AM. 
INTERESSADO: CAROL REGINA XAVIER ROCHA. 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. 
CONSELHEIRO-RELATOR: DR. PÉRICLES DUARTE DE 
SOUZA JUNIOR. Acolhido por unanimidade o voto do 
Exmo. Sr. Relator que votou pela confirmação na carreira 
da Exma. Sra. Defensora Pública Dra. Carol Regina 
Xavier Rocha. 8) PROCESSO N° 20000.00219012017-
DPEIAM. INTERESSADO: JULIANA INOUÊ MARIANO. 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. 
CONSELHEIRO-RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO 
SOUZA DE ALMEIDA FILHO. Acolhido por unanimidade o 
voto do Exmo. Sr. Relator que votou pela confirmação na 
carreira de Defensor Público a Exma. Sra. Defensora 
Pública Dra. Juliana Inouê Mariano. 9) PROCESSO N° 
20000.00215312017-DPE1AM. INTERESSADO: ARTHUR 
SANTANNA FERREIRA MACEDO. ASSUNTO: 

PROPOSIÇÃO DE RESOLUÇÃO. CONSELHEIRO-
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO SOUZA DE 
ALMEIDA FILHO. Acolhido por unanimidade o voto do 
Exmo. Sr. Relator. 3) PROCESSO N° 
20000.001151/2017-DPFJAM. INTERESSADO: DIEGO 
LUIZ CASTRO SILVA. ASSUNTO: PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO N° 21/2014-
CSDPEIAM, CONSELHEIRO-RELATOR: DR. 
EDUARDO CÉSAR FtABELLO ITUASSU. Retirado de 
Pauta. 4) PROCESSO N° 20000.00162312017-DPEIAM. 
INTERESSADA: DEFENSORIA GERAL. ASSUNTO: 
MINUTA DE RESOLUÇÃO DE FÉRIAS DOS 
SERVIDORES DA DPE1AM. Retirado de Pauta. 5) 
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA A 
RESOLUÇÃO N° 01212014-CSDPE1AM, QUE 
REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE DENEGAÇÃO 
DE ATENDIMENTO. REQUERIMENTO: DEFENSORIA 
GERAL. 10) PROCESSO N° 20000.00013912017-
DPE1AM. ASSUNTO: COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 
INTERESSADO: P DECON - DR. CHRISTIANO 
PINHEIRO DA COSTA. CONSELHEIRA-RELATORA: 
DRA. MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA. 11) 
PROCESSO 	N° 	20000.00240912017-DPE/AM. 
INTERESSADO: CONSELHO SUPERIOR. ASSUNTO: 
ESTÁGIO MULTIDISCIPLINAR. 12) PROCESSO N° 
20000.00188912014-63 DPE1AM. INTERESSADO: 
DEFENSORIA ESPECIALIZADA EM AÇÕES 
COLETIVAS. ASSUNTO: CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE 
ATUAÇÃO VOLTADO AO ATENDIMENTO OS 
CONFLITOS AGRÁRIOS. CONSELHEIRO-RELATOR: 
DR. LEONARDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR. 
CONSELHEIRO-RESPONSÁVEL: DR. CARLOS 
ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO. Retirados de 
pauta para apreciação na próxima reunião do Colegiado, 
previamente agendada para o dia 22 de junho de 2017. 
E por não haver mais nada a ser discutido, o Presidente 
do Conselho deu a presente sessão por encerrada, às 
18h. Eu, Aline Patrícia Brito Amorim, Diretora Adjunta da 
Controladoria Interna, neste ato designada Secretária 
Executiva, digitei a presente ata, que vai por todos 
assinada. 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 002/2017-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.002783/2017-DP E/AM 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 01/2017-
DPE/AM, Ata de Registro de Preços n° 001/2017-
CUDPEJAM (Proc. 20000.001273/2016). 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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Amazonas — DPEJAM, através do Fundo Especial da 
Defensoria Pública - FUNDPAM e a JAKS Serviços 
Comércio E Representação. 
OBJETO: Serviços de limpeza e conservação, com 
disponibinzação de mão de obra, saneantes, 
materiais e produtos de limpeza e higiene e 
equipamentos. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2017. 
VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 
26/06/2017 a 26106/2018. 
VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 
52.722,48 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e 
dois reais e quarenta e oito centavos), perfazendo um 
valor global de R$ 632.669,76 (seiscentos e trinta e 
dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta 
e seis centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO - As 
despesas com a execução do presente contrato 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Unidade Orçamentária 24701, Programa de 
Trabalho 14.422.3269.1222.0001, Fonte de 
Recursos 04010000, Natureza da Despesa 
33903702, conforme Nota de Empenho 
2017NE00375, emitida pela CONTRATANTE em 
20/0612017, no valor de R$ 325.121,96 (quinhentos e 
cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro 
reais), ficando o saldo remanescente, no valor de R$ 
307.547,80 (trezentos e sete mil, quinhentos e 
quarenta e sete reais e oitenta centavos), para ser 
empenhado posteriormente. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, " em Manaus, 23 de 
junho de 2017. 

Ra ae Vinheir on '-ro Barbosa 
Defensor P • ICO Geral do Estado 

  

Rafael lAnheiro Monteiro Barbosa 
Edema Palke Geral 

António Cavalcante de Albuquerque Júnior 
Serbbriferrser Púbinto Gemi 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
Corregedor Gemi 

I 	DEE ENSORIA 
PI:ALICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

  

  

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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Número 33.553 ANO CXXIII 

PODER JUDICIÁRIO 

1 
	

Defensoria Pública 

PORTARIA N° 456/2017-GDPG/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e; 

CONSIDERANDO que o art. 25, II da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 
1993, preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição; 
CONSIDERANDO a solicitação para inscrição de servidora no XIII 
Congresso Nacional de Defensores Públicos, que ocorrera no período de 
15 a 17 de novembro do do corrente ano em Florianópolis/SC, oferecido 
pelo Muro contratado: Associação Nacional dos Defensores Públicos-
ANADEP; 
CONSIDERANDO que o preço constante da proposta apresentada pela 
futura contratada ás fls. 07, está compatível com os preços praticados no 
mercado; 
CONSIDERANDO finalmente, o que consta do Processo Administrativo 
n° 20000.002513/2017-DPE/AM, 

RESOLVE: 
I. DECLARAR inexigivel o procedimento licitatório, nos termos do art. 
25, II da Lei 8.666/93, para inscrição de 01 (uma) servidora no XIII 
Congresso Nacional de Defensores Públicos; 
II. ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS; 
CNPJ: 03.763.804/0001-30, pelo valor global de R$ 715,00 (setecentos e 
quinze reais). 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de junho de 2017. 
À consideração do Senhor Defensor Pú lic Geral, para ratificação. 

RATIFICO a decisão supra nos termos do art. 26 da Lei 8.666 de 21 
de junho de 1993, tudo de acordo com as disposições acima citadas. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, em Man 	de junho de 2017. 

Rafael Vi,,, o 	o Barbosa 
Deferi 	lico Geral do Estado 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE.CONTRATO N° 002/2017-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.002783/2017-DPE/AM 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 01/2017-DPE/AM, Ata de 
Registro de Preços n° 001/2017-CUDPE/AM (Proc. 
20000.001273/2016). 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM, através do Fundo Especial da 
Defensoria Pública - FUNDPAM e a JAKS Serviços Comércio E 
Representação. 

OBJETO: Serviços de limpeza e conservação, com 
disponibilização de mão de obra, saneantes, materiais e 
produtos de limpeza e higiene e equipamentos. 

DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2017. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 26/06/2017 a 
26/06/2018. 

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 
52.722,48 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais 
e quarenta e oito centavos), perfazendo um valor global de R$ 
632.669,76 (seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e 
sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO - As despesas 
com a execução do presente contrato correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, 
Programa de Trabalho 14.422.3269.1222.0001, Fonte de 
Recursos 04010000, Natureza da Despesa 33903702, 
conforme Nota de Empenho 2017NE00375, emitida pela 
CONTRATANTE em 20/06/2017, no valor de R$ 325.121,96 
(quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e 
quatro reais), ficando o saldo remanescente, no valor de R$ 
307.547,80 (trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e sete 
reais e oitenta centavos), para ser empenhado posteriormente. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de junho de 2017. 

a 

Rafael ' 	-iro on 	Barbosa 
:Detens° 	leo Geral do Estado 

Ff 60 277  

VALIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Unidade Gestora 
024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2017NE00375 

Data Emissão 
20/0612017 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.002783/2017 

NE Originai 

Credor 
63690770000123- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO 

Licitação 
8- Pregão Eletrônico 

Referência 
Art. 7,5 1', lei 10.520/02 

Evento 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

3 - Global 
Valor 

325.121,96 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.1222.0001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento 
Fonte Recurso 	 04010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903702 	 Limpeza E Conservacao 

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 
-,onvênio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

' Cronograms de Desembolso 	:. 	 W 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 0,00 
Maio 	 0,00 	Junho 	 8.787,08 	Julho 	 52.722,48 	Agosto 	 52.722,48 
Setembro 	 52.722,48 	Outubro 	 52.722,48 	Novembro 	52.722,48 	Dezembro 	52.722,48 

Descrição dos Itens 

Unid. 
Item 

Descrição 	 Qtde Preço Unitário Preço Total 
Serviço de 13 Agentes de Limpeza - Jornada: 08 (oito) Horas Diárias, 44 (quarenta e quatro) Semanais ou 	1 	298,887.7900 	298.887,79 
conforme Horário Estabelecido pelo Órgão; 

Item 	1 Agente de Limpeza Encarregado de Serviços - Jornada: 08 (oito) Horas Diárias, 44 (quarenta e quatro) Semanais 	1 	26,234.1710 	26234,17 
ou conforme Horário Estabelecido pelo Órgão; 
Contratação de Pessoa Juridica para Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação, com disponibilização de 
Mão de Obra, Saneantes, Materiais e Produtos de Limpeza, Higiene e Equipamentos, para atender ás 
necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM, conforme Projeto Básico; 
Memorando n° 065/2017-DA/DPE/AM; 
Edital de Pregão Eletrônico n° 001/2017-CLD/DPE/AM, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas e no 
Diário Oficial Eletrônico da Defensola Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM, no dia 31/05/2017; 
Ata de registro de Preço n° 001/2017-CL/DPE/AM, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, no dia 
13/06/2017; 
Projeto Básico n°037/2017-GGC/DPE/AM; 
Contrato n° 002/2017-DPE/AM, a ser celebrado entre a Empresa Jacks Serviços Comércio e Representação lida e 
a Defensoria Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM, através do Fundo Especial da Defensoria Publica do 
Estado do AmazocaUlsIDEAM: 
Valor"Gtl:raFH$ 632.66876; 

260/2017 a 26/06/2018; 
Vatirla:12$ 52.72448; — 
Valor Empenhado em 2017: R$: 325.121,96; 
Valor Empenhado em 2018: R$: 307.547,80. 

Vladya Catherine Pese relli Oliveira 
Diretora Financeira 

DPE/ AM 

Saldo Anterior: 
	 494.001,66 

	
Valor do Empenho: 	 325.121,96 	 Valor Disponível 

	 168.879,70 

Data de Entrega: 
	 26106/2017 	 Local de Entrega: 

	 Defensoria Publica do Estado do Amazonas - OPE/AM 

Ordenador de Despesa: 
	 Usuário Operador da NE: 

	EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 
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