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CONTRATO N.° 006/2019— FUNDPAM 

CONTRATO N° 06/2019 DE LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS—DPE/AM E O SR. 
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 
BESSA. 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2019, nesta cidade de Manaus, na 
Sede da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, através do 
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
situada Na Rua Maceió, n° 307 — Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-
135, CNPJ n°. 19.439.861/0001-07, doravante denominada simplesmente 
LOCATÁRIA, neste ato representada por seu Defensor Público Geral, Dr. Rafael 
Vinheiro Monteiro Barbosa, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado 
nesta cidade de Manaus-AM, no Condomínio Residencial San Lorenzo, n° 416, Ap 
n° 1403 — Adrianápolis — CEP: 69.057-030, portador da Cédula de Identidade n° 
1181876-0 SSP/AM e do CPF n°. 628.345.252-34, e Sr. Francisco de Assis 
Bezerra Bessa, brasileiro, casado, comerciante, portador do RO n° 0502.615-6, 
CPF n° 076.812.242-20, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Marquês de 
Quixeramobim, 125, Apto. 20, Bairro Flores, CEP n° 69.058-050, daqui por diante 
denominados LOCADOR, mediante dispensa de licitação, com base no art. 24, 
inciso X, da Lei n° 8.666/93, conforme Portaria n.° 619/2019 — GDPG/DPE/AM, 
devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas do dia 18 de junho de 2019, para a presente avença, e o que mais 
consta do Processo Administrativo n.° 20000.004289/2019-61-DPE/AM, na 
presença das testemunhas abaixo nominadas, ajustam o presente CONT s  O DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, regido pelas normas da Lei n.° 8.666 de 21 de 
junho de 1993, especialmente no artigo 62, § 3° do referido diplom 	I, Lei 
Federal n° 8.245, de 18.10.91, e suas alterações subsequentes, 41  forme 
Proposta de Locação, segundo as cláusulas e condições a seguir ajusta 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO — O presente contrato tem por objeto a 
locação do imóvel situado na Rua Monteiro de Souza, n° 629, Centro, CEP 69.550-
045, Tefé/AM, com especificações constantes do LAUDO DE AVALIAÇÃO DE 
IMÓVEL, para a instalação do Polo do Médio Solimões com sede na Cidade de Tefé. 

Parágrafo Único: Constituem partes integrantes deste instrumento contratual, como 
se neste estivessem transcritas, o Laudo de Avaliação do Imóvel, a Proposta de 
Locação, o Termo de Dispensa de Licitação e demais documentos constantes do 
Processo n° 20000.0004289/2019-61. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - O presente Termo de 
Contrato é formalizado com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei n° 8.666, de 
1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a "locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia". 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO 
LOCADOR - O LOCADOR obriga-se a: 

Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se 
destina, e em estrita observância das especificações de sua proposta, bem 
como recebê-lo ao final da locação; 

Arcar com as despesas de IPTU e Seguro, bem como taxa de abastecimento 
de água; 

Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; 

Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

Auxiliar a LOCATÁRIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando 
da realização da vistoria; 

Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel, 
inclusive com a apresentação da documentação correspondente. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO 
LOCATÁRIO - O LOCATÁRIO obriga-se a: 

Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo 	ado 
neste Termo de Contrato; 

Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumi , co 
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com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como 
se seu fosse; 

Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de 
verificação minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Laudo de 
Vistoria os eventuais defeitos existentes; 

Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, 
conforme documento de descrição minuciosa, elaborado quando da vistoria 
inicial, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal; 

Comunicar o LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este 
incumba; 

Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento 
prévio e por escrito do LOCADOR; 

Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança cujo 
pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer intimação, multa ou 
exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à LOCATÁRIA. 

Responder pelas despesas de energia elétrica, referentes ao período de 
vigência contratual; 

Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante 
combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado 
e examinado por terceiros, na hipótese de alienação, quando não possuir 
interesse na aquisição; 

Parágrafo primeiro — O LOCATÁRIO obriga-se a transferir para o seu nome a conta 
de energia elétrica perante a concessionária Amazonas Energia, pelo que desde já 
autoriza e outorga poderes para tal prática. 

Parágrafo segundo — O LOCATÁRIO será responsável por quaisquer multas que 
possam recair sobre o imóvel locado por desrespeito à legislação vigente, desde que 
por ele causadas. 

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO - O prazo de ência 
do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 05/07/2019, dendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, quando serão entregues 	aves 
e será feita a emissão do laudo de vistoria e verificação de que o imóvel se 	e tra 
em perfeitas condições de uso e em conformidade com o Projeto Arq 
apresentado pelo Locatário, por ocasião da proposta aceita pelo LOCATÁRI 
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CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR — O valor mensal da locação é fixado em R$ 
7.076,74 (Sete mil, setenta e seis reais e setenta e quatro centavos.) 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO - O valor global do 
presente Contrato é de R$ 169.841,76 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e 
quarenta e um reais e setenta e seis centavos). 

CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO — O LOCATÁRIO pagará o aluguel do mês 
de referência até o 150  (décimo quinto) dia do mês subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro — Os efeitos financeiros da contratação terão início a partir da 
data de entrega das chaves ao Locatário para efetiva ocupação do imóvel. 

Parágrafo Segundo — O LOCATÁRIO efetuará o pagamento ao LOCADOR em 
conta bancária, conforme abaixo descrito: 

Banco: Banco do Brasil, Agência: 0577-0, CC: 35.015-X, Favorecido(a): 
Francisco de Assis Bezerra Bessa; 

CLÁUSULA NONA: DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO - O LOCATÁRIO 
poderá promover as alterações e modificações no imóvel locado, de modo a melhor 
adaptá-lo aos fins a que se destina, vedada apenas àquelas que lhe alterem a 
estrutura ou comprometam sua solidez, desde que devidamente autorizadas pelo 
LOCADOR. 

Parágrafo Primeiro: As benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis serão 
indenizáveis, com uma depreciação de 10% (dez por cento) ao ano, desde que 
autorizadas pelo LOCADOR. 

Parágrafo Segundo: Presumir-se-á autorizada a benfeitoria necessária urgente 
quando não houver manifestação do LOCADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas. 

Parágrafo Terceiro: Toda e qualquer benfeitoria realizada pelo LOCATÁRIO, 
removível e não indenizada, poderá ser levantada, desde que sua retirada não afete 
a estrutura e substância do imóvel. 

Parágrafo Quarto: O valor das benfeitorias úteis ou necessárias não rem 	eis e 
anuídos pelo locador poderá ser compensado parceladamente nos aluguéi 	rem 
pagos até o integral ressarcimento, desde que acordada 	-.L,;: -nte 
partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA ENTREGA INICIAL E CONDIÇÕES DO IMÓVEL - O 
LOCATÁRIO declara receber o imóvel locado em perfeitas condições de 
habitabilidade e utilização, conforme laudo de vistoria e entrega das chaves anexo, 
comprometendo-se, ainda, assim devolvê-lo, finda a locação ora ajustada. 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALIENAÇÃO - No caso de alienação onerosa 
ou gratuita do imóvel ora locado fica o novo proprietário obrigado a respeitar a 
locação vigente até o término do prazo contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 
USO - Em virtude de incêndio, desabamento, desapropriação ou qualquer ocorrência 
impeditiva do uso normal do imóvel, o Contrato ficará rescindido, 
independentemente de qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBLOCAÇÃO - Durante a vigência deste 
Contrato não poderá o LOCATÁRIO, sem prévio consentimento por escrito dos 
LOCADOR, emprestar ou sublocar, no todo ou em parte, o imóvel objeto da presente 
locação 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO - 
As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, 
a conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, 
Programa de Trabalho 14.422.3269.1222.0006, Fonte Recurso 02010000, 

Natureza da Despesa 33903615, tendo sido emitida pelo CONTRATANTE, a Nota 
de Empenho n° 2019NE00171, em 19/06/2019, no valor de R$ 41.516,87 (quarenta 
e um mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) referente ao 
presente exercício; ficando o restante a ser empenhado nos exercícios seguintes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO — O presente contrato poderá ser 
rescindido: 

15.1 Nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n°8.666/1993; 

15.2 Por mútuo acordo entre as partes; 

15.3 Unilateralmente, independentemente de pagamento de multa, pelo L¼etAz,o, 

por razões de interesse público, mediante notificação ao Locador, com antecenia  

mínima de 30 (trinta) dias; 

15.4 Judicialmente, nos termos da Lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO — O LOCATÁRIO 
se obriga a providenciar a publicação do presente Contrato, em forma de extrato, no 
Diário Oficial do Estado no prazo do parágrafo único do Art. 61 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO REAJUSTAMENTO - O valor locatício mensal 
será reajustado, observando-se a Política Econômica Federal, que atualmente prevê 
periodicidade anual de reajuste, para mais ou para menos, de acordo com a 
variação do índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGP-
M/FGV), desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da 
assinatura do contrato ou da data do último reajuste para os subsequentes, e 
verificado se o valor do aluguel permanece compatível com o do mercado. 

Parágrafo Primeiro - Compete ao LOCADOR a iniciativa e o encargo do cálculo 
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo LOCATÁRIO, juntando-se o 
respectivo memorial de cálculo do reajuste. 

Parágrafo Segundo - O reajuste, decorrente de solicitação do LOCADOR, será 
formalizado por apostilamento, nos termos do artigo 65, § 8° da Lei n° 8.666/93, 
salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de vigência ou 
alteração contratual. 

Parágrafo Terceiro - Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste 
desproporcional ao preço médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR 
aceita negociar a adoção de preço compatível ao mercado de locação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO - A fiscalização do presente 
Termo de Contrato será exercida por um representante da LOCATÁRIA, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução. 

Parágrafo primeiro - O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome das pessoas eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

Parágrafo segundo - As decisões e providências que ultrapassarem a compe ncia 
do fiscal do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábi ara 
a adoção das medidas convenientes. 

Parágrafo terceiro - O LOCADOR poderá indicar um representant 
representá-lo na execução do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO - O presente 
contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer dos fatos elencados no art. 
65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO DIREITO DE PREFERÊNCIA — Nos termos do artigo 
27 e seguintes da Lei n° 8.245/91, com alteração promovida pela Lei n° 12.112 de 
09/12/2009, no caso de venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão de 
direitos ou dação em pagamento do imóvel locado, o LOCATÁRIO tem preferência 
para adquirir o imóvel dado em locação, em igualdade de condições com terceiros, 
devendo o LOCADOR dar-lhe ciência do negócio mediante notificação judicial ou 
extrajudicial, através do Cartório de Títulos e Documentos. Não sendo de interesse 
do LOCATÁRIO a compra do referido imóvel, o futuro comprador terá de respeitar o 
prazo da locação, estipulado no contrato, nos termos da Lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL — Ao final do 
contrato ou no caso de rescisão amigável ou judicial, a LOCATÁRIA, mediante termo 
próprio e entrega das chaves, restituirá o imóvel locado no mesmo estado em que foi 
recebido. 

Parágrafo Primeiro: No caso de eventual necessidade de reformas ou reparos para 
o retorno do imóvel as mesmas condições em que foi recebido, é facultado ao 
locatário indenizar o locador pelo valor que seria desembolsado. 

Parágrafo Segundo: O valor será fixado com base em, no mínimo, 3 (três) 
orçamentos válidos solicitados pela LOCATÁRIA, e formalizado, por meio de termo 
próprio, acrescido do tempo necessário para a execução da obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO DIREITO DE INSPECIONAR O IMÓVEL — 
Fica assegurado aos LOCADORES ou ao seu preposto, o direito de inspecionar o 
imóvel locado para observar o cumprimento das cláusulas e condições contratuais. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos, 
ou seja, não previstos no presente termo, serão aplicadas às disposições previstas 
na Lei de Locações (Lei Federal n° 8.245/91), com alteração promovida p• - Lei n° 
12.112 de 09/12/2009. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DO FORO - Fica eleito o foro da C 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Manaus para dirimir qualquer questão oriunda do presente Termo, corri re 

age23  / 

airffig 

O ca de 
jade 
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E assim, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas no presente 
contrato, firmado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, assinadas pelas partes. 

Rafae Vmheiro Mo 	• rbosa 

Defensor Público Geral do Estado 

,C1 Ofj2 	 #'3't  

Francisco de Assis Bezerra Bessa 

Proprietário do Imóvel 

Testemunhas: 

1i4- data eç.....42, 

Nome: i_f2C/4A/4 IMAM ta )+ si t..w4 

CPF:  7$10 •  -,S2zt • 302 -5-9 

Nome: 

CPF:  965..2€O- 84.2-9f 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 006/2019-
FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.004289/2019-61-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e o senhor Francisco de Assis 
Bezerra Bessa. 

OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Monteiro de 
Souza, n° 629, Centro, CEP 69.550-045, Tefé/AM, com 
especificações constantes do LAUDO DE AVALIAÇÃO 
DE IMÓVEL, para instalação do Polo do Médio Solimões 
com sede na Cidade de Tefé. 
DATA DA ASSINATURA: 19 de junho de 2019. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 24 
(vinte e quatro) meses a contar de 05/07/2019. 
VALOR: O Valor Global do contrato é de R$ 169.841,76 
(cento e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um 
reais e setenta e seis centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0006, 
Natureza da Despesa: 33903615, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 2019NE00171 
em 19/06/2019, no valor de R$ 41.516,87 (quarenta e um 
mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e sete 
centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZO • S, em Manaus, 24 de Junho de 
2019. 

""11111rArP heir. • -iro Barbosa 
Defensor Pú ico Gera do Estado 
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QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2019 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

Ano 5, Edição 1.022 Pág. 5/11 

Afonso Luiz 
Costa Lins 
Júnior 

Eng. Civil 4741- 
D/AM 

DPE/A 
M 

Valcemir, 
Freitas de 
Souza 

Eng. 
Mecânico 

13959/A 
M 

CRENA 
M 

II - ESTABELECER que, para a consecução do 
objetivo proposto neste ato, os membros ora 
designados, deverão: 

recolher a Anotação de Responsabili-
dade Técnica de fiscalização da obra; 

cobrar da contratada a disponibilização, 
no canteiro de serviço, de um arquivo completo 
e atualizado com informações sobre projetos, 
especificações, memoriais, contrato, crono-
grama físico-financeiro, ordem de serviço, ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica); 

certificar a existência e o correto preen-
chimento do diário de obra; 

analisar e aprovar o projeto das instala-
ções provisórias e do canteiro de serviço; 

acompanhar todas as etapas de execu-
ção, elaborar boletins de medições do anda-
mento da.obra e opinar sobre aditamentos con-
tratuais de serviços e prazos; 

comunicar ao Gestor do Contrato ou ao 
seu Superior Imediato, por escrito, a ocorrência 
de circunstâncias que sujeitem à paralisação da 
obra, multa a contratada ou rescisão contratual; 
9. 	acompanhar o cronograma físico-finan- 
ceiro e informar a contratada e ao Gestor do 
Contrato as diferenças observadas no anda-
mento das obras; 
h. 	elaborar registros, comunicações e es- 
clarecimentos sobre o andamento dos serviços, 
bem como adotar todas as providências neces-
sárias ao cumprimento do contrato; 

viabilizar solução de incoerências, fa-
lhas e omissões eventualmente constatadas 
nos desenhos e demais elementos de projeto, 
assim como para as dúvidas e questões perti-
nentes às obras em execução;  

determinar a restauração de qualquer 
serviço que não seja executado em conformi-
dade com o projeto, normas técnicas ou qual-
quer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato; 

determinar a substituição de materiais e 
equipamentos que sejam considerados defeitu-
osos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços 
e obras; 

solicitar a realização de testes, exames, 
ensaios e quaisquer provas necessárias ao 
controle de qualidade dos serviços e obras do 
contrato; 

aprovar a substituição de materiais, 
equipamentos e serviços solicitados pela con-
tratada; 

verificar e aprovar os relatórios periódi-
cos de execução dos serviços e obras; 

verificar se o conjunto de serviços exe-
cutados está em perfeitas condições e atende 
ao objeto contratado, além de Lavrar o respec-
tivo Termo de Recebimento Provisório e Defini-
tivo da Obra. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 26 de junho de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
006/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.004289/2019-61-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM e o senhor 
Francisco de Assis Bezerra Bessa. 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Suo MaGe$0. 307 • N05.5.1 Senha das Graças 

CEP 69,053-135 I 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defeliset Pública Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Sulxidecnor Public,. Geral 

Melissa Souza Credie Sorborema 
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co Barbosa 

Albuquerque Junior 

Borborema 
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Antonio Cavalcante de 

Melissa Souza °adie 
Corre;ede•;! ,>ra 

Diário Oficial Eletrônico 

OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua 
Monteiro de Souza, n° 629, Centro, CEP 
69.550-045, Tefé/AM, com especificações 
constantes do LAUDO DE AVALIAÇÃO DE 
IMÓVEL, para instalação do Polo do Médio 
Solimões com sede na Cidade de Tefé. 
DATA DA ASSINATURA: 19 de junho de 2019. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato 
será de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 
05/07/2019. 
VALOR: O Valor Global do contrato é de R$ 
169.841,76 (cento e sessenta e nove mil, 
oitocentos e quarenta e um reais e setenta e 
seis centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 02010000, Programa de Trabalho: 
14.422.3269.1222.0006, 	Natureza 	da 
Despesa: 33903615, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 
2019NE00171 em 19/06/2019, no valor de 
R$ 41.516,87 (quarenta e um mil, quinhentos 
e dezesseis reais e oitenta e sete centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 24 de Junho de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO PRELIMINAR DOS 

CANDIDATOS APROVADOS NO PSE 
2019.2 - DPE/AM 

Doc.' 00000.058990/2019-93 

A DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições, e 
Considerando as disposições nos termos da 

Lei Nacional n°  11.788/2008 e Resolução n° 
54/2014 - CSDPE/AM, que regulamenta o 
Estágio Multidisciplinar da Defensoriá Pública 
do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o disposto no § 52  do Art. 17 
da Lei 11.788 de 2008 que assegura às 
pessoas com deficiência o percentual de 10% 
(dez por cento) das vagas oferecidas pela parte 
concedente onde os candidatos poriadores de 
deficiência aprovados no certame, estes serão 
classificados em listagem à parte. 

RESOLVE: 

DIVULGAR o Resultado Preliminar dos 
candidatos que alcançaram 50% ou mais nas 
provas objetiva e subjetiva do Processo 
Seletivo de Estágio 2019.2 da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, onde a 
classificação dos candidatos obedecerá ordem 
decrescente de pontuação de acordo com Item 
5.5 do Edital 002/2019, publicado em 03 de 
maio de 2019 no D.O.E DPE/AM,conforme 
anexo I e II deste. 

COMUNICAR que a vista de prova subjetiva 
de todos os candidatos que realizaram o 
certame, poderá ser realizada na sede da 
Escola Superior da Defensoria Pública, 
localizada na Rua 24 de Maio, 321 - Centro, no 
horário de 09h às 13h, podendo o-  candidato 
interessado consultar, pessoalmente ou por 
procurador, suas notas e, se querendo, 
apresentar recurso no prazo máximo de dois 
dias úteis a partir da publicação do resultado 
deste. Vide Formulário no Anexo II deste Edital. 

COMUNICAR que o Edital de Divulgação do 
Resultado Final dos Candidatos Aprovados no 
certame 2019.2 terá sua divulgação nó Diário 
Eletrônico da DPE no dia 05 de julho de 2019. 

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 

Rafael Vinhefro Moo ei 
DEFENSORIA PÚBLICA 	Defensor fuNice Coal 

einty DO ESTADO DO AMAZONAS 

. Rua Maceió, 307 Nossa Senhra das Graças 
CEP 69.0S3-13S I Manaus-AM 



e 	'ro Barbosa 
Defensor P blico Geral do Estado 

#4, DEFENSORIA PÚBLICA 
NÁIVI DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Maceió, 3071 Nossa Senhora das Graças 1 

Manaus/AM 1 CEP 69053 - 135 1 Telefone 
(92)3233-20871 E-mail: 

gabinete@defensoria.am.gov.br  

PORTARIA N° 630/2019-GDPG/DPEAM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso XII da Lei Complementar n° 
01 de 30 de março de 1990, consolida na forma do art. 9° da Lei n° 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: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 
67 da Lei 8.666/93, os servidores ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA, 
matrícula n° 000.533-9A e ROBSON LINS BERTAZZO, matrícula n° 000.556-8A 
para, sem prejuízo de suas atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 

Locação do imóvel situado na Rua Monteiro de Souza, n° 629, 
Centro, CEP 69.550-045, Tefé/AM, para a instalação do Polo do 
Médio Solimões. - Francisco de Assis Bezerra Bessa. 

06/2019 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 24 de junho de 2019. 
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PORTARIA N° 630/2019 -GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso XII da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolida na forma do art. 90 
da Lei n°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 
existente, 

RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o 
disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da 
Lei 8.666/93, os servidores ANDRÉ NONATO 
FRANCO DE SOUZA, matricula n° 000.533-
9A e ROBSON LINS BERTAZZO, matrícula n° 
000.556-8A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Locação do imóvel situado 
na Rua Monteiro de Souza, 
n° 629, Centro, CEP 69.550- 
045, 	Tefé/AM, 	para 	a 

06/2019 

instalação do Polo do Médio 
Solimões. — Francisco de 
Assis Bezerra Bessa. 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 24 de junho de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 639/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9°, inciso VIII, da Lei 
Complementar n° 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9° da Lei 
Promulgada n° 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 90, inciso XII, da 
Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a solicitação formulada pelo 
Excelentíssimo Governador do Estado do 
Amazonas, Wilson Miranda Lima, por intermédio 
do Ofício n.° 150/2019-GE, datado de 28 de 
maio de 2019; 
CONSIDERANDO o constante no Processo n° 
20000.0004434/2019-12, datado de 31/05/2019; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR à disposição da Defensora Pública 
THELCYANNE DE CARVALHO NUNES DIAS 
para a Secretaria de Estado da Casa Civil do 
Amazonas, com ônus para o órgão de origem, 
mediante reembolso, para exercer o cargo em 
comissão de Secretária Executiva de Controle 
Interno da Casa Civil, pelo prazo de 12 (doze) 

tik DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceió, 307 • Nossa Senhra das Graças 
CEP 69.053.135 1 Manaus.AM 

Rafael Vinheiro Monteiro garbosa 
mor Publico Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefense, 

Melissa Souza Credie Sorborema 
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Vladya Catherine Pasearelli or 

Diretora Financeira 
DRER; 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
	

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

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

Número Documento 
2019NE00171 

Data Emissão 
19/06/2019 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.00428912019 

NE Original 

Credor 
07681224220- FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA 

Licitação 
5 - Dispensa de Licitação 

Referência 
M.24; X; 	Lei 8.666/93 

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 
3 - Global 

Valor 
41.516,87 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.1222.0006 	. 
Fonte Recurso 	02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903615 	 Locacao De lmoveis 

Município 	0420 - TEFE 	 Origem do Material 
;onvênio 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 0,00 

Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 6.133,17 	Agosto 	 7.076,74 

Setembro 	 7.076,74 	Outubro 	 7.076,74 	Novembro 	 7.076,74 	Dezembro 	7.076,74 

Descrição dos Itens 

	

Qtde 	Preço Unitário Preço Total 

	

1 	41,5161700 	41.516,87 

19.439.861/000147 
FUNDO ESPECIAL DA DEFEN6ORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Rua Maceió, nP 307 

Lie Nossa Senhora das Graças 
CEP: 69053435 mi 

Manaus 	 AM 

	

Unid. 	Descrição 

	

Item 	Locação de Imóvel Urbano de aproximadamente 190 m/, localizado na Rua Monteiro de Souza, n° 629, Centro, 
TeGVAM. para Instalação de um Polo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas-OPE/AM. no municiai° de 
Ta; Contrato n* 006/2019, a ser celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e o Sr. Francisco 
de Assis Bezerra Bossa; 
Memorando n° 1135/2019-GDPG/DPE/AM; 
Termo de RefenSncia n° 115/2019-DAM/PE/AM; 
Parecer n° 274/2019-DAJAI-DPE/AM; 
Portaria n° 619/2019-GDPG/DPE/AM publicada no Diário Oficial Eletrônico da Def ensona Pública do Estado do 
Amazonas. em 18/0612019; 
Ata de Dispensa de Licitação n°027/2019-DAD/DPEIAM; 
Vigência: 05/07/2019 a 05/07/2021; 
Valor Global de Rã 169.841,76; 
Valor mensal: R$ 7.076,74; 
Valor a ser Empenhado em 2020: Rã 84.920.88; 
Valor a ser Empenhado em 2021: R$ 43.404,01. 

L 	FAdj4 amara Pint 
$ • 	 troladoria 

2  PE/ 

Saldo Anterior: 
	 41.518,40 
	

Valor do Empenho: 
	

41.516,87 	 Valor Disponível 
	

1,53 

Data de Entrega: 
	

05/07/2019 
	

Local de Entrega: 
	 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da ME: 
	MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA 

RelNes.rpt 
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