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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS c» Correio 
CONTRATO N°008/2016 

CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS 
DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS. 

CONTRATANTE: 
Denominação/Nome por extenso: 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO ESPECIAL 
CNPJ/MF: 
19.439.861/0001-07 

Inscrição Estadual: 
ISENTO 

SIGLA/Nome resumido: 
DPE/AM, ATRAVÉS DO FUNDPAM 

Ramo de Atividade: Administração pública em 
geral 

Endereço: 
Rua Maceió, n° 307-Bairro Nossa Senhora das Graças 
Cidade: 
MANAUS 

UF: 
AM 

CEP: 
69053-135 

Telefone: 
(92) 3663-8153 

FAX: 

Endereço Eletrônico: 
Contrato@defensoria.am.gov.br  
Nome do Responsável: 
RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Cargo/Função: 
DEFENSOR PUBLICO GERAL 

RG: 
118186-0 SSP/AM 

CPF: 
628.345.252-34 

CONTRATADA: 

ECT — Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei n° 509, de 20 de março de 1969. 
Nome da Diretoria Regional: 
AMAZONAS 

CNPJ/MF: 
34.028.316/0003-75 

Endereço: 
RUA PARÁ, 885 — 1° AO 3° ANDAR — EDIFICIO JOSÉ FROTA II— SÃO GERALDO. 
Cidade: 
MANAUS 

UF: 
AM 

CEP: 
69053-070 

Telefone: 
(92) 3621-8491 

FAX: 
(92) 3621-8490 

Endereço Eletrônico: 
geven-am@correios.com.br  
Gerente de Vendas: 
JOSUÉ MACIEL 
RG: 
1254983-5 SSP/RS 

CPF: 
361.670.290-91 

Chefe de Seção de Contratos: 
MARCIOVANY QUIRINO GOMES 
RG: 
14162482 SSP/ AM 

CPF: 
653.110.352-34 	 /1 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS a» Correio 
As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do pre 

Instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 30, II, da Lei 8.666/93, conforme CONT 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e VENDA DE PRODUTOS, de acordo com as seguintes cláusula 
e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços e venda 
de produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) 
deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os procedimentos operacionais a serem adotados pelas partes encontram-se no(s) 
respectivo(s) ANEXO(s). 

2.2. A qualquer momento a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a inclusão ou 
a exclusão de serviços no presente contrato, procedimentos estes que deverão ocorrer por meio de 
termo aditivo ou por apostilamento, conforme opção da CONTRATANTE, e registro na Ficha 
Resumo, a ser assinada pelas partes. 

2.2.1. A inclusão de serviço(s) dar-se-á após análise da viabilidade pela CONTRATADA, por 
meio do acréscimo do(s) ANEXO(s) correspondente(s), rubricado(s) pelas partes, contendo os 
procedimentos pertinentes ao serviço incluído, efetivando-se quando da assinatura da Ficha 
Resumo. 

2.2.2. A exclusão ocorrerá mediante comunicação formal de qualquer uma das partes, com 
prova de recebimento e aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, com a devida assinatura de nova 
Ficha Resumo. 

2.2.2.1. Quando a solicitação de exclusão ocorrer concomitantemente à solicitação de 
inclusão de mesmo serviço ou serviço substituto, com cota mínima superior, a exclusão e inclusão 
ocorrerá na data da formalização da Ficha Resumo, independente do aviso prévio a que se refere o 
subitem anterior. 

2.2.3. Encontram-se definidas na Ficha Resumo anexa, assinada e rubricada pelas partes, 
as informações contratuais relativas aos serviços prestados. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se compromete a: 

3.1. Informar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 15(quinze) dias úteis da data 
de início das operações, os seus representantes credenciados a utilizarem o(s) serviç 	previsto(s) 
no(s) ANEXO(s) deste contrato, se for o caso. 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 42? Correios 
3.1.1. Deverá ser informado à CONTRATADA o nome do Órgão e do seu respons 

endereço, telefone para contato e os tipos de serviços a serem utilizados pelo Órgão credenciad 

3.1.2. Controlar a utilização dos serviços por parte de seus representantes credenciados. 

3.1.2.1. Por representantes credenciados entendam-se os órgãos, filiais, ou, no caso de 
holding, dessa e de suas empresas controladas, cuja utilização do contrato for autorizada pela 
CONTRATADA. 

3.1.3. A infração contratual por parte de qualquer das pessoas enumeradas no subitem 
3.1.2.1. será de responsabilidade da CONTRATANTE, apurada nos termos deste contrato. 

3.2. Quando da utilização de serviços que preveem franqueamento por chancela, indicar no 
ângulo superior direito do anverso dos objetos, por processo gráfico, etiqueta ou carimbo, a chancela 
de franqueamento padrão, fornecida pela ECT em arquivo eletrônico, contendo as seguintes 
informações: 

a) Dados fixos: nome do serviço e a marca Correios; 

b) Dados variáveis: número e ano de assinatura do contrato, Diretorias Regionais de 
origem do contrato e de postagem e nome ou sigla da CONTRATANTE. 

3.2.1. A Chancela de Franqueamento prevista no subitem anterior deverá ser utilizada, 
exclusivamente, em objetos distribuídos pela CONTRATADA, por meio do presente contrato. 

3.2.1.1. A não observância ao uso exclusivo da chancela de franqueamento implicará no 
pagamento de multa, pela CONTRATANTE, correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
verificado no último faturamento do respectivo contrato. 

3.2.1.2. A multa a que se refere o subitem anterior incidirá sobre cada objeto identificado 
pela CONTRATADA e que tenha sido distribuído por terceiros, sem prejuízo das sanções instituídas 
pela quebra do monopólio postal, se for o caso, limitada a 50% da importância do faturamento 
tomado como base para sua aplicação. 

3.2.1.3. No caso de franquia postal, o órgão ou entidade deverá ser orientada por escrito 
(carta, ofício, telegrama), no sentido de que não seja, em hipótese alguma, adotada a situação 
descrita nos subitens 3.2.1. ao 3.2.1.2. 

3.3. Observar as condições gerais de aceitação de objetos estabelecidas pela 
CONTRATADA, especificadas nos ANEXOS, site dos Correios e/ou nas Tarifas/Tabelas de Preços, 
quanto a peso, dimensões, acondicionamento e demais normas previamente informados pela 
CONTRATADA, inclusive o endereçamento completo com a utilização do CEP, estabelecidas para 
cada modalidade de serviço. 

3.4. Utilizar embalagens adequadas ao peso, às condições de aceitação e natureza do 
conteúdo, conforme site dos Correios e/ou recomendações da CONTRATADA. 

3.5. Informar à CONTRATADA e manter atualizados (por carta, ofício ou t 	ama) todos 
os dados cadastrais, incluindo o(s) endereço(s) para a entrega de fatura(s). 

3.5.1. Os mesmos meios de informação citados no item 3.5. devem 
comunicações e solicitações diversas. 

otados para 



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

3.6. Informar à unidade de vinculação do contrato o endereço de correio eletrôni 
telefones e fax para os contatos que se fizerem necessários e comunicar, de imediato, sempre 
ocorrer qualquer alteração. 

3.7. Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com a CONTRATADA. 

3.8. Apresentar, obrigatoriamente o cartão de postagem, quando da utilização do(s) 
serviço(s) e/ou aquisição de produtos postais. 

3.8.1. A CONTRATANTE é a única responsável pelos Cartões de Postagem fornecidos pela 
CONTRATADA para a postagem, inclusive por parte de seus representantes credenciados, 
respondendo por danos causados por sua utilização indevida. 

3.8.1.1. Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão de postagem, a CONTRATANTE 
permanecerá responsável, enquanto não comunicar o fato oficialmente à CONTRATADA, por meio 
de correspondência com prova de recebimento. 

3.8.1.2. Na hipótese de qualquer alteração no cartão de postagem, comunicar à 
CONTRATADA para as providências de substituição. 

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Compete previamente aos Correios: 

4.1.1. Disponibilizar 

a) os dados e critérios necessários ao cumprimento da Cláusula Terceira; 

b) informações necessárias à execução deste contrato; 

c) condições de aceitação de cada serviço e prazos de entrega; 

d) especificações a serem observadas na confecção e identificação dos objetos; e 

e) formulários citados no(s) anexo(s) e modelos de documentos a serem confeccionados. 

4.1.2. Fornecer 

a) tabelas de preços e tarifas relativas aos serviços previstos neste contrato e atualizações; 
e 

b) os cartões de postagem para cada órgão credenciado a utilizar os serviços e/ou adquirir 
os produtos previstos no(s) ANEXO(s). 

4.2. Estabelecer, em conjunto com a CONTRATANTE, as Unidades Operacionais e de 
Atendimento credenciadas para a prestação dos serviços e/ou venda de prod s, bem como 
orientá-las a respeito da execução dos serviços. 	

ilização dos 
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4.3. Prestar à CONTRATANTE todas as informações necessárias 
serviços contratados. 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C3s  Correios 
4.4. Disponibilizar a fatura de cobrança no site dos Correios, conforme previsto na Fich 

Resumo anexa a este contrato. 

4.5. Enviar a fatura de cobrança para o endereço indicado pela CONTRATANTE. 

4.6. Executar o(s) serviço(s) previsto(s) no(s) ANEXO(s), conforme normas estabelecidas 
pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA — DA REMUNERAÇÃO, DO REAJUSTE E DO REEQUILíBRIO 

5.1. Pela prestação dos serviços previstos no(s) ANEXO(s) a este contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores contidos nas Tabelas específicas a cada 
serviço, fornecidas pela CONTRATADA, e pelos serviços adicionais e venda de produtos 
contratados, os valores mencionados, respectivamente, na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços 
Nacionais, Preços Internacionais, Preços SEDEX Mundi, Tarifas Documentos e Demais Serviços e 
Tabela de Produtos, vigentes na data da prestação dos serviços e aquisição de produtos, sendo 
reajustados nas mesmas datas e segundo os mesmos índices da modificação das mesmas. 

5.1.1. Os valores previstos no subitem 5.1. terão suas vigências adstritas às Tabelas 
indicadas no mesmo subitem e serão alterados quando da modificação das mesmas. 

5.1.1.1. O reajuste das Tabelas mencionadas no subitem anterior observará a periodicidade 
legal mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da data do início da vigência da tabela, indicada 
no seu próprio texto. 

5.1.1.2. O prazo estipulado no subitem 5.1.1.1. poderá ser reduzido, se o Poder Executivo 
assim o dispuser. 

5.2. Independente do procedimento de reajuste, os valores definidos para os serviços 
prestados e para os produtos vendidos poderão ser revistos, visando à manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 

5.3. Havendo forma de valor e reajuste distintos daqueles previstos no subitem 5.1., os 
mesmos serão estabelecidos no próprio ANEXO relativo aos procedimentos do serviço a que se 
referem os valores e reajustes diferenciados. 

5.4. A revisão das tarifas dos serviços prestados pela CONTRATADA será promovida pelo 
Ministério das Comunicações, em conformidade com o Art. 70, I da lei n° 9069, de 29 de junho de 
1995, combinada com o artigo 1° da Portaria n° 152, de 9 de julho de 1997, do Ministério da 
Fazenda. 

5.5. A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE os novos valores dos serviços e 
produtos sempre que ocorrer atualização em suas tarifas e/ou tabelas. 

,Cp/ENzak„  
c) CrcoNFERIDO 
to 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Correios 
Ra 366\ 

DIRYAM 
6.1. Respeitado o cronograma definido na Ficha Resumo anexa a este contrato, a 

CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE, no endereço: 
http://www2.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/default.cfm,  para efeito de pagamento, a fatura 
mensal correspondente aos serviços prestados e produtos adquiridos previstos no(s) ANEXO(s), 
levantados com base nos documentos de postagem e venda de produtos. 

6.1.1. Adicionalmente, a CONTRATADA entregará à CONTRATANTE, no endereço pré- 
estabelecido, a fatura mensal, respeitados o Período Base (Ciclo de Faturamento) e o vencimento da 
fatura, definidos na Ficha Resumo anexa que é parte integrante deste contrato. 

6.1.2. Na hipótese de não haver tempo hábil para a consolidação de todas as postagens 
efetuadas no período de faturamento, aquelas remanescentes serão faturadas e/ou consideradas 
para a concessão de descontos em período posterior. 

6.2. Os serviços prestados no presente contrato ficam isentos do pagamento da Cota 
Mínima de Faturamento estabelecida para os mesmos, exceto com relação aos serviços SEDEX 
40436 e SEDEX 40444 que, se contratados, devem observar a Cota Mínima de Faturamento 
estabelecida, respectivamente, na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, nas Tabelas de 
Preços específicos, prevalecendo aquela de maior valor, vigente no ultimo dia do ciclo de• 
faturamento do mês de competência do faturamento. 

6.2.1. A cota mínima de faturamento será correspondente àquela de maior valor dentre os 
serviços de mesma periodicidade definida na Ficha Resumo. 

6.2.1.1. Quando da contratação de serviços customizados, fica estabelecida uma cota 
mínima individual de faturamento que será indicada nos anexos, vigente no último dia do ciclo de 
faturamento do mês de competência do faturamento. 

6.2.1.2. A Cota Mínima de Faturamento será cobrada após o segundo período base (ciclo) 
de faturamento indicado na Ficha Resumo anexa, contado a partir do ciclo inicial de faturamento, 
independentemente do dia de assinatura, vigência do contrato e da periodicidade escolhida pela 
CONTRATANTE. 

6.2.1.2.1. A isenção citada no subitem anterior não se aplica a contratos sucedâneos. 

6.2.1.3. Havendo inclusão e/ou exclusão de ANEXO que altere o valor da Cota Mínima de 
Faturamento, o novo valor será cobrado de forma proporcional, considerando a data de sua 
inclusão/exclusão; 

6.2.1.4. No caso de suspensão do cumprimento de suas obrigações conforme disposto no 
subitem 8.1.3.1., não haverá incidência de Cota Mínima de Faturamento no período abrangido pela 
suspensão, sendo aplicada a proporcionalidade pelos dias utilizados nos períodos base (ciclo) 
anteriores à suspensão e posteriores à reativação. 

6.2.1.5. Na hipótese de o valor a ser pago pelo cliente, relativo aos serviços prestados, ser 
inferior à Cota Mínima de Faturamento do período, a fatura emitida ao final de c a período incluirá, 
além desse valor, um complemento para que o montante a ser pago atinja a im • • ancia citada. 
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6.2.1.5.1. Havendo alteração no contrato que implique em mudança de valor de cota mi 
dentro do período de faturamento, o cálculo do complemento a ser cobrado levará em consider 
a proporcionalidade dos valores de cotas mínimas utilizadas dentro do período. 

6.2.1.6. Poderá ocorrer a restituição, mediante crédito em fatura posterior, de parte da 
complementação financeira correspondente ao valor de postagens remanescentes quando da 
ocorrência da situação descrita no subitem 6.1.2. 

6.2.2. O valor da Cota Mínima de Faturamento será revisto quando da atualização das 
Tabelas ou dos ANEXOS indicadas nos subitens 6.2. e 6.2.1. respectivamente. 

6.3. O pagamento da fatura deverá ser realizado por via bancária, conforme instruções 
constantes do próprio documento de cobrança. 

6.3.1. A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somente será aceita 
mediante autorização prévia e expressa da área financeira da CONTRATADA. Eventual depósito 
sem a anuência da CONTRATADA não caracterizará a quitação da fatura, estando a 
CONTRATANTE sujeita às sanções previstas no subitem 8.1.4; 

6.3.2. Quando o pagamento ocorrer pela rede bancária, a baixa da fatura dar-se-á após o 
crédito na conta corrente da CONTRATADA e a respectiva compensação de cheque que porventura 
venha intermediar a liquidação do título. 

6.4. No caso de o pagamento das faturas ser efetuado por meio do SIAFI - Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, deve ser utilizado o procedimento 
OBFatura — Extra-SIAFI, que possibilita a operacionalização do pagamento com a indicação do 
código de barras ou linha digitável constantes do boleto de cobrança. 

6.5. Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá ser apresentada pela 
CONTRATANTE, preferencialmente, junto à Central de Atendimento dos Correios — CAC ou por 
escrito (carta, ofício, telegrama), e receberá o seguinte tratamento: 

6.5.1. reclamação apresentada sem o pagamento da fatura será admitida até a data do 
vencimento: 

a) se for procedente, a CONTRATADA emitirá nova fatura com o valor correto e com nova 
data de vencimento; e 

b) se for improcedente, a CONTRATANTE pagará a fatura. Caso o pagamento ocorra após 
o vencimento, a CONTRATANTE pagará a fatura mais os acréscimos legais previstos no subitem 
8.1.4., independente do prazo necessário para a apuração por parte da CONTRATADA; 

6.5.2. Após a data de vencimento, a reclamação somente será aceita com o pagamento 
integral da fatura; 

6.6. Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de faturas, bem como 
débitos e créditos relativos a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos neste contrato serão 
lançados em fatura posterior, devidamente discriminados. 

6.6.1. Os créditos devidos pela CONTRATADA, relativos a indeniza 
geradores foram apurados e devidamente comprovados pela CONTRAT 
diretamente à CONTRATANTE via crédito em fatura. 

a 
oe , cujos fatos 
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CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o Inciso II, do Artigo 
57 da Lei 8.666/93, será de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo prorrogar-
se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses. 

7.2. A vigência inicial do(s) ANEXO(s) será indicada na Ficha Resumo, em conformidade 
com o subitem 2.2.1., e não excederá a do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DO INADIMPLEMENTO 

8.1. O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato, ou a ocorrência de 
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, será comunicado pela parte 
prejudicada à outra, mediante notificação escrita, com prova de recebimento, para que a parte 
inadimplente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize a situação ou apresente defesa; 

8.1.1. Se for apresentada defesa, a parte prejudicada deverá se manifestar sobre esta no 
mesmo prazo; 

8.1.2. Quando a decisão motivada não acolher as razões da defesa, a parte inadimplente 
deverá regularizar a situação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da 
comunicação formal desse fato; 

8.1.3. O descumprimento do subitem anterior poderá ensejar a rescisão do contrato, a 
critério da parte prejudicada, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos além das 
demais sanções contratuais e legais aplicáveis; 

8.1.3.1. O atraso de pagamento por prazo superior a 90 (noventa) dias concede à 
CONTRATADA o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações ou rescindir o contrato 
conforme previsto no Artigo 78, da Lei 8.666/93. 

8.1.4. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, 
entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação da taxa referencial do 
Sistema de Liquidação e Custódia — SELIC Meta, ocorrida entre o dia seguinte ao vencimento da 
obrigação e o dia do efetivo pagamento, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e demais 
cominações legais, independentemente de notificação. 

8.1.4.1. Neste caso, os encargos decorrentes do atraso de pagamento serão cobrados em 
fatura posterior. 

8.1.5. Se permanecer inadimplente, a CONTRATANTE terá seu CNPJ inscrito no Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal — CADIN, pela ECT, CONTRATADA, 
em obediência ao disposto na Lei 10.522 de 19 de julho de 2002; 

8.1.5.1. Este dispositivo não se aplica aos "órgãos Públicos Federais". 

8.1.6. Será de responsabilidade da CONTRATANTE as custas c 
necessidade de a ECT recorrer ao mecanismo de "PROTESTO DE TITULO", 
valores devidos, por atraso no pagamento de faturas, podendo ser pagas dir 
ou ressarcidas à ECT se o pagamento das custas ocorrer de forma antecipad 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS a» Correios 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO 

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo: 

9.1.1. por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formal, com prova 
de recebimento e aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias; 

9.1.1.1. Quando a solicitação de rescisão ocorrer concomitantemente à formalização de 
contrato sucedâneo, com cota mínima igual ou superior, a rescisão poderá ocorrer na data da 
formalização do pedido, independente do aviso prévio a que se refere o subitem anterior. 

9.1.2. por inadimplemento, conforme consta na Cláusula Oitava; e 

9.1.3. na hipótese de ocorrer qualquer das situações e formas previstas no bojo dos artigos 
78 e 79 da Lei 8.666/93, obedecido ao disposto no subitem 8.1.; 

9.2. Quando ocorrer interesse público, a CONTRATADA poderá rescindir unilateralmente o 
contrato, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 58, II, 
combinado com parágrafo 3° do artigo 62, do mesmo Estatuto Licitatório; 

9.3. No caso de rescisão, fica assegurado à CONTRATADA o direito de recebimento dos 
valores correspondentes aos serviços prestados à CONTRATANTE e produtos adquiridos pela 
mesma até a data da rescisão, bem como à proporcionalidade das cotas mínimas contratadas, de 
acordo com as condições de pagamento estabelecidas neste contrato. 

9.4. Da mesma forma fica garantida à CONTRATANTE a devolução de seus objetos e 
valores devidos para repasse. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato 
têm seu valor estimado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

10.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma: 

Unidade Orçamentária: 024701 

Elemento de Despesa: 33903947 

Fonte de Recurso: 04010000 

Nota de Empenho: 2016NE00424 

10.3. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotaç s orçamentárias 
próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA APROVAÇÃO E DISPENSA DE LICITA 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS à» Correios 
11.1. O presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competent 

CONTRATANTE e da ECT, CONTRATADA. 

11.2. A realização de licitação e a prestação de garantia foram dispensadas com base n 
Artigo 24, Inciso VIII, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A ECT não se responsabiliza: 

12.1.1. por valor incluído em objetos postados sem a respectiva declaração de valor; 

12.1.2. 	pela demora na execução de qualquer serviço, resultante de omissão ou erro 
por parte da CONTRATANTE; 

12.1.3. por prejuízos indiretos e benefícios não-realizados; 

12.1.4. por objeto que, no todo ou em parte, seja confiscado ou destruído por autoridade 
competente, desde que haja comprovação documental; 

12.2. A responsabilidade da CONTRATADA cessa, sem prejuízo do disposto no(s) 
respectivo(s) ANEXO(s), nas seguintes condições: 

12.2.1. quando o objeto tiver sido entregue no endereço do destinatário a quem de direito ou 
restituído à CONTRATANTE; 

12.2.2. terminado o prazo para a reclamação, previsto em ANEXO, para cada serviço; 

12.2.3. em caso fortuito ou de força maior (catástrofes naturais, revolução, motim, tumulto e 
qualquer outro movimento de natureza popular), regularmente comprovados, impeditivos da 
execução do contrato; 

vontade; 
12.2.4. nos casos de paralisação da jornada de trabalho independentemente de sua 

12.3. Em caso de extravio, perda ou espoliação de objetos postados sob registro, a 
responsabilidade da CONTRATADA está limitada aos preços postais mais o valor de indenização 
constante da Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais; 

12.3.1. Esses valores serão pagos à CONTRATANTE, conforme previsto no subitem 6.7.1., 
Cláusula Sexta. 

12.4. Não devem ser incluídos nos objetos postados, quando for o caso, materiais 
relacionados no Artigo 13 da Lei n° 6.538, de 22/06/1978, e na Lista de Objetos Proibidos da União 
Postal Universal - UPU; 

12.4.1. A CONTRATADA se reserva o direito de proceder, eventual 
objetos recebidos, para fins de verificação e controle de seu conteúdo, na pres 
legal da CONTRATANTE ou do destinatário; 
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12.9.1. 	Havendo lacuna nos ANEXOS, serão aplicados os p edimentos gerais 
previstos neste contrato. 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ap Correios 
12.4.1.1. Nos casos de objetos postados como Mala Direta Postal Especial - MDPE o 

Direta Postal Básica - MDPB o conteúdo poderá ser verificado a qualquer momento, s 
necessidade da presença de representante legal da CONTRATANTE ou do destinatário. 

12.4.2. Após análise de viabilidade pela CONTRATADA, podem ser transportados pelos 
Correios materiais sujeitos a legislação específica, com formalização de Termo, Apenso ou 
documento congênere. 

12.5. As partes responderão pelo cumprimento das exigências relativas à documentação 
fiscal, na forma da legislação vigente, sendo que os tributos que forem devidos em decorrência direta 
ou indireta do presente contrato ou de sua execução constituem ônus de responsabilidade exclusiva 
do respectivo contribuinte, conforme definido na legislação vigente. 

12.5.1. Havendo imputação de responsabilidade tributária a uma parte em decorrência de 
fato cuja responsabilidade originária seja da outra parte, caberá a esta ressarcir àquela os valores 
efetivamente pagos. 

12.5.2. Para efeito do ressarcimento exposto no subitem anterior, a obrigação será 
considerada direito líquido e certo, devendo ser realizada em 10 (dez) dias, contados da data da 
comprovação de recebimento da comunicação oficial do seu pagamento. 

12.6. Em complementação à obrigatoriedade legal expressa nos artigos 50  e 6°, da Lei 
6.538/78, as partes devem também guardar sigilo absoluto sobre informações proprietárias e 
confidenciais necessárias à prestação dos serviços ora contratados, quais sejam, documentos, 
informações e programas inerentes aos serviços contratados. 

12.6.1. As informações proprietárias e confidenciais necessárias à prestação dos serviços 
ora contratados mencionadas no subitem anterior referem-se a planos de triagem de objetos, 
softwares de gerenciamento de postagem, soluções logísticos, dentre outras. 

12.6.1.1. Quando houver necessidade de divulgação de qualquer uma dessas informações, 
por determinação de órgão competente para tal, a parte interessada deverá solicitar, previamente, 
autorização expressa à outra. 

12.7. As disposições contratuais e de seu(s) respectivo(s) ANEXO(s) deverão ser 
interpretadas harmonicamente, considerando os procedimentos inerentes ao(s) serviço(s) 
prestado(s), assim como aos costumes e normas vigentes. 

12.8. Este contrato poderá ser revisto total ou parcialmente, a qualquer época, mediante 
prévio entendimento entre as partes com a celebração de respectivo Termo Aditivo, se for o caso; 

12.8.1. Alterações decorrentes de especificações da prestação de serviços e produtos, no(s) 
respectivo(s) Anexo(s) contratado(s) serão formalizadas por apostilamento, respeitando-se o 
disposto no Art. 55 da Lei 8666/1993. 

12.9. Em caso de conflito quanto aos aspectos operacionais prevalecem as peculiaridades 
de cada serviço sobre os termos do presente contrato, estando as disposições previstas no(s) 
respectivo(s) ANEXO(S); 



eSilva Júnior 
Contratos 
DPE-AM 

NOME: 
CPF. 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS a» Correios 
72_\ Fia 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o Foro da Justiça 
Federal, Seção Judiciária de Manaus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

Manaus/AM, 30 de dezembro de 2016 

Pela CONTRATANTE: 

•111 a 
wia 

FAEL VI 	IRO MONTEIRO BARBOSA 
DEFEN R PÚBLICO GERAL 

Pela CONTRATADA: 

‘‘'b°  93% 
oçç J 	UE MACIEL  

AERENTE DE VENDAyW0.  dt its`44. 

MARCIS ANY QUIRINO GOMES 
CHEF DE SEÇÃO 

Marciovany Quirino Gomes 
Chefe Seção SCONGEVENIDRIAM 

Metr. 8.054.726-5 

TESTEMUNHAS:  

NOME: hudcme, E.Offtet,5to ,de 5 CIAPQ k 
CPF: 15 	(az s3 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

NÚMERO &1 
OPEIAM 

 

FICHA RESUMO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
VENDA DE PRODUTOS 

DATA 

30/12/2016 

CONTRATANTE NÚMERO DO CONTRATO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DO 
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DOAMAZONAS 
9912407793 

CÓDIGO ADM PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

16363582 30/12/2016 à 30/12/2017 
I , 	CICLO DE FATURAMENTO (PERÍODO BASE) 
I VENCIMENTO DA FATURA 

Serviços prestados do dia 01 ao dia 31 do mês 
seguinte. 

- 

Dia 23 do mês seguinte ao da prestação do serviço 
(Período Base) 

i 	 ENTREGA DA FATURA 
_ 	 _ 

DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA 

DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO 
ENDEREÇO PRÉ-ESTABELECIDO 

[ 05 ] dias úteis antes do vencimento da fatura. 

Obs.: Na hipótese de haver atraso na disponibilização 
da fatura, o vencimento será prorrogado pelo número 
de dias do referido atraso, 

- --- 	- — 
DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA 

FATURA NA INTERNET 

[ 10 ] dias antes do vencimento da fatura. 

Ficarão 	disponibilizadas 	no 	endereço 
http://www2.correios.com.br/produtos  servico 
s/sfc/default.cfm as faturas (com código de barras) 

extratos, 	contendo 
deram origem ao 

e 	os 	correspondentes 
analiticamente os lançamentos que 
referido documento de cobrança. 

DR DE ORIGEM DO CONTRATO ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO 	I 

AM DPE/AM 
. 	_ 

_. 	 FATURAMENTO  

[ 	1 	DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO 

[ X 1 	CENTRALIZADO 

Iftikdr 	, 	., 	, 	 1  , 	 ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS: 
SERVIÇOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

(código/discriminação) 
INÍCIO 

DO 
SERVIÇO 

TÉRMINO 
DO 

SERVIÇO 

PERIODICIDADE 
DA COTA IVIINIMA 

COTA MÍNIMA 
EXCLUSIVA? UNIDADE DE 

VIRGULAÇÃO 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
(RC85001) (RC85002) 
(RC85003) (RC85004) 

Postgens em todas 
as a éncias próprias 
d s 	orreios. 
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MARCIOV 
CHEFE 

Y QUIRINO GOMES 
E SEÇÃO 

SUE MACIEL 
GERENTE DE Vã 

2:353a°  
,d00 n, Qr• 

PO% 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS eCorreio‘3?9‘ 
LIMITES DE DIMENSÕES E Postagens em tà‘ 

DE PESOS as agências proprias 
dos Correios. 

SEDEX (R040096) 30/12/2016 30/12/2017 
Postagens em todas 
as agências próprias 
dos Correios. 

PAC (RC41068) 30/12/2016 30/12/2017 
Postagens em todas 
as unidades próprias 
e 	terceirizadas 	dos 
Correios. 

Pela CONTRATANTE: 

RAFAEL VINHJ.RO MONTEIRO BARBOSA 
DEFENSOR ØOBLICO GERAL 

TESTEMUNHAS: 

o da Silva Anjo 
Contratos 

DPE-AM  

Pela CONTRATADA: 

Marciovany Quirino Gomes 
Chefe Seção SCONGEVENIDRIAM 

Matr. 8.054.726-5 
NOME: 	cici-nt Eu rfiC15/0 ida 5 (uca 5cuo- CPF: qt5 	itz? 53  

NOME: 
CPF. 
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PE 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTA° 	AZOrt St 	 

Manaus, 20 . - . • : Ai 016. 47 

RA AEL VINH TEIRO BARBOSA 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° Contrato n° 008/2016-
DPE/AM 
CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS E A 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 

OBJETO: As partes, acima identificada, têm, entre si, justo e 
avençado e celebram o Contrato de Prestação de Serviços e Vendas de 
Produtos que atendam às necessidades da CONTRATANTE, 
mediante adesão do anexo ( Sedex). 

DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 
VIGÊNCIA: O presente contrato é 12(doze) meses, contados 
de 20/12/2016 a 20/12/2017. 

VALOR: O valor estimado do Presente Termo é de R$ 6.000.00(seis 
mil reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas com 
a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à 
conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 
24701, Programa de Trabalho 14.122.0001.2001.0001,Fonte de 
Recurso 04010000, Natureza da Despesa 33903947, tendo sido 
emitido pelo CONTRATANTE, em 05/12/2016 a Nota de Empenho 
n° 000424. no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No exercício 
seguinte, as despesas ocorrerão à conta da dotação que for consignada 
no orçamento vindouro. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Defe sor Público Geral 

Ruo Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus-Am 
Cera. 69.053-135 Fone/Fax (92) 3622-5942 
E-mail: da@defensoria.am.gov.br  



Diário Oficial Eletrônico 
jigeloscffiTi'. da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2016 	 Ano 2, Edição 362 Pág. 1/10 

EXTRATO 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° Contrato n° 
008/2016- DPE/AM 
CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS .DO FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. 
OBJETO: As partes, acima identificada, têm, entre si, 
justo e avençado e celebram o Contrato de Prestação de 
Serviços e Vendas de Produtos que atendam às 
necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão do 
anexo ( Sedex). 
DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 
VIGÊNCIA: O presente contrato é 12(doze) meses, 
contados de 20/12/2016 a 20112/2017. VALOR: O valor 
estimado do Presente Termo é de R$ 6.000.00(seis mil 
reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato correrão, 
no presente exercício, à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa 
de Trabalho 14.122.0001.2001.0001,Fonte de Recurso 
04010000, Natureza da Despesa 33903947, tendo sido 
emitido pelo CONTRATANTE, em 05/12/2016 a Nota de 
Empenho n° 000424. no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais). • No exercício seguinte, as despesas ocorrerão à 
conta da dotação que for consignada no orçamento 
vindouro. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 20 de dezembro de 2016. 

r 	calo. 	ci,ff "r. 	 ';'ainbaassts"'-t it4  
. EXTRATO ' 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 00912016-
DPEIAM. , 
CELEBRANTES: A Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, através do Fundo Especial da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e empresa Paulo 
Afonso Nunes do Espirito Santo. 
OBJETO: Por força deste Contrato a Contratada obriga-
se a prestar ao Contratante os serviços de manutenção 
da rede de telefonia da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, conforme proposta, constante do processo, e 
do Projeto Básico, os quais passam a integrar o 
Instrumento como se nele estivessem transcritos 
DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 
PRAZO: 12(doze) meses, contados de 20/1212016 a 
20/12/2017. 
VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), com parcelas 
mensais de R$566,19 (quinhentos e sessenta e seis 
reais e dezenove centavos) . 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato 
correrão, no presente exercício, à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, 
Programa de Trabalho 14.422.3269.1222.0001, Fonte 
Recurso 04010000, Natureza da Despesa 33903917, 
tendo sido emitido pelo CONTRATANTE, para o 
exercício de 2016, Nota de Empenho n° 00423 de 
05/12/2016, no valor de R$ 566,19 (quinhentos e 
sessenta e seis reais e dezenove centavos), o restante 
será empenhado no exercício seguinte. 
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n° 
000014/2016-DPEIAM, Lei 8.666/93 e suas alterações. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 20 de dezembro de 2016. 

tairrota dance 
PORTARIA N.° 71012016-GDPGIDPEIAM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9°, inciso VIII e XXII, da Lei 
Complementar n.° 01, de 30 de março de 1990, 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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PORTARIA N. 126/16-GPGE 

CONCEDER Licença Especial ao Procurador 
do Estado que menciona. 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no exercício das 
competências Inscritas nos incisos 1 e XVI do art. 10 da Lei n. 
1.639/83 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), 

RESOLVE, 

CONCEDER ao Procurador do Estado, Chefe da Procuradoria do 
. Pessoal Militar CARLOS ALEXANDRE M. C. M. DE MATOS, na forma 
do art. 66, IV, da Lei n. 1.639/83, 18 (dezoito) dias de licença 
Especial, referentes ao quinquénio de 1997/2002, para serem 
usufruldos no período de 02 a 19 de janeiro de 2017. 

II - DESIGNAR o Procurador do Estado LEONARDO DE 
BORBOREMA BLASCH para exercer, em substituição, 
cumulativamente com a função de Subprocurador-Geral-
Adjunto/Seção 1, a função de Procurador-Chefe da Procuradoria do 
Pessoal Militar no período a que se refere o item 1. 

PUBLIQUE-SE. 

	

GABINETE DA PRO 	URA 	G RAL DO ESTADO, em 

	

Manaus, 23 de dezembro d 	6 

IIELOYSA 1310IIETTI TEIXEIRA 
Procu ora-Geral do Estado 

PORTARIA N. 127/16-0POE 

CONCEDE Licença Especial à Coordenadora 
da Coordenadoria de Parcelamento da Divida 
Ativa. 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no exercício da primeira 
competência inscrita no inciso Ido art. 10 da Lei n. 1.639/83, 

RESOLVE, 

CONCEDER à Procuradora do Estado RAQUEL BENTES DE 
SOUZA DO NASCIMENTO, Coordenadora da Coordenadoria de 
Parcelamento da Divida Ativa, na forma do arL 66, IV, da Lei n. 
1.639/83, 26 (vinte e seis) dias de Licença Especial, sendo 20(vinte) 
dias residuais do quinquénio de 2005/2010 e 06 (seis) dias do 
quinquénio de 2010/2015, para serem usufruídos no período de 09 
de janeiro a 03 de fevereiro de 2017. 

PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DA PROCURADO GERAL DO ESTADO, em 
Manaus, 23 de dezembro de 

HELOYEA ONETTI TEIXEIRA 
Procura .r-Geraldo Estado 
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PORTARIA N. 128/16-GPOE 

CONCEDE licença Especial ao Procurador-
Chefe da PPIF e DESIGNA o substituto. 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no exercício das 
competências inscritas nos incisos 1 e XVI do arL 10 da Lei ri° 
1.639/83 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), 

RESOLVE: 

1 - CONCEDER ao Procurador do Estado JÚLIO CESAR DE 
VASCONCELLOS ASSAD, Chefe da Procuradoria do Patrimetrilo 
Imobiliário e Fundiário, na forma do art 66, IV, da Lei n. L639/83, 
OS (cinco) dias de Licença Especial, referentes ao quinquénio de 
2010/2015, para serem usufruídos no período de 16 a 20 de janeiro 
de 2017. 

II - DESIGNAR o Procurador do Estado DANIEL PINHEIRO 
V1F,GAS para exercer, em substituição, a função de Procurador-Chefe 
da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Fundiário no período a 
que se Mfere o item I. 

PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DA PROCURAD 	GERAL DO ESTADO, cm 
Manaus, 23 de dezembro 	01 

RELO 	miam TEIXEIRA 
Procu'ora-Geral do Estado 

FI g 0"4  
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Defensoria Pública 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° Contrato n°  008/2016-
DPE/AM 
CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS E A 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 
OBJETO: As partes, acima identificada. têm, entre si, justo e 
avençado e celebram o Contrato de Prestação de Serviços e Vendas de 
Produtos que atendam às necessidades da CONTRATANTE, 
mediante adesão do anexo ( Sedes). 

DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 
VIGÊNCIA: O presente contrato é I 2(doze) meses, contados 
de 20/12/2016 a 20/12/2017. 
VALOR: O valor estimado do Presente Termo é de R$ 6.000.00(seis 
mil reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas com 
a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, 
conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 
24701, Programa de Trabalho 14.122.0001.2001.0001,Fonte de 
Recurso 04010000, Natureza da Despesa 33903947, tendo sido 
emitido pelo CONTRATANTE, em 05/12/2016 a Nota de Empenho 
n° 0011424. no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No exercício 
seguinte, as despesas ocorrerão à conta da dotação que for consignada 
no orçamento vindouro. 

DEFENSORIA PÚ ILICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 20 d 	2016. 

RAFAEL VTN RO MO IRO BARBOSA 
Der nsor Público Geral 

FI go",  
EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N°009/2016-DPE/AM. 
CELEBRANTES: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
através do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e empresa Paulo Afonso Nunes do Espirito Santo. 
OBJETO: Por força deste Contrato a Contratada obriga-se a prestar 
ao Contratante os serviços de manutenção da rede de telefonia da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, conforme proposta, 
constante do processo, e do Projeto Básico, os quais passam a integrar 
o Instrumento como se nele estivessem transcritos 

VALIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 



onio-eacaltinte 
Defensor Público Gera 

e Junior 
exercício. 

OEFENSQRIA 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

PORTARIA N.° 729/2016-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
9°, inciso XII e XXII, da Lei Complementar n.° 01, de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9°, da Lei Promulgada n° 51, de 
21.07.2004; 
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 fiscal; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao fiscal 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: 
DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso 
III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, o servidor JORGE ROBERTO 
BRAGA DO NASCIMENTO, Gerente, matricula n° 000.179-1A, 
para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal dos 
Contratos indicados no quadro desta Portaria. 

OBJETO DO CONTRATO lt DO 
CONTRATO 

Serviços de Sedex e Pac. - CORREIOS 008/2016 

Serviços de Manutenção da rede de 
telefonia. - PAULO AFONSO 009/2016 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBL CO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, Manaus, 28 de Deze b. de 2016. 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças - Manaus/AM, CEP 69053 -135 
Telefone (92) 3622-5948 - E-mail: gabinetesub©defensoria.am.gov.br  
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06 a 12.02.2017 Mel Manuela C. Veiga 
Antunes 

Criminal Gualberto G. de Melo 
Família Helom C. da Silva 

Antunes 
13 a 19. 02.2017 Cível Caroline da S. B. de 

Oliveira 
Criminal Valéria de Melo Silva 
Família Elias Cruz Lima 

Júnior 
20 a 26.022017 Civel Luiz Mauricio O. 

Bastos 
Criminal Mário Lima Wu Filho 
Família Beatriz B. Cunha e 

Silva 
27.02 a 

05.03.2017 
Mel Ma Domingas G. 

Laranjeira 
Criminal Nayara de Lima 

Moreira 
Família Regina Ma J.P.A. 

Simões 

ANEXO II 

PERÍODO ÁREA ASSESSOR(A) 
06 a 12.02.2017 Cível Renata Patricia T. dos 

Reis 
Criminal Caio Tasso. Gama. S. 

Callado 
Criminal Joana M.A. Hai 

Ahmoud 
Família Larissa R. C. Menezes 
Informática Laércio Timóteo da 

Silva Júnior 
13 a 19. 02. 2017 Cível Camila D' Oliveira Ale 

Criminal Aline Lima Moraes 
Criminal André Felipe B. Pinto 

Reis 
Família Francisco Sérgio 

Emidio 
Informática Luiz Cláudio de Sena 

20 a 26.02.2017 Cível Fernanda Silva de 
Encarnação 

Criminal Sérgio Enrique O. 
Guimarães 

Criminal André H. Bezerra R. 
Souza 

Família Aline Frota da S. C. 
Barbosa 

Informática Sérgio Augusto S. 
Aroucha 

27.02 a 
05.03.2017 

Uai Edna Benfica Alves 
Criminal Gabriel T. dos Reis 

Jacob 
Criminal Reinaldo Oliveira M. 

Gonzaga 
Família Riamy Cavalcante 

Guimarães 
Informática Dimas Azevedo de 

Oliveira 

PERÍODO AUX. DPE I 
06 a 12.02.2017 Audemir Ferreira Lima 
13 a 19. 02. 2017 José Marques Gonçalves 

Júnior 
20 a 26.02.2017 Francisco Carlos da Silva 

Pinto 
27.02 a 05.03.2017 Ornar Rodrigues dos 

Santos 

PORTARIA N.° 72912016-GDPGIDPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9°, inciso XII e XXII, da Lei 
Complementar n.° 01, de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9°, da Lei Promulgada n° 
51, de 21.07.2004; 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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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 fiscal; 

CONSIDERANDO que a Lei 8.666193 atribui ao fiscal 
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: 

DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 
58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, o servidor 
JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, 
Gerente, matricula n° 000.179-1A, para, sem prejuízo de 
suas atribuições, atuar como fiscal dos Contratos 
indicados no quadro desta Portaria 

OBJETO DO CONTRATO N° DO CONTRATO 

Serviços 	de 	Sedex 	e 	Pac. 	- 
CORREIOS 

008/2016 

Serviços de Manutenção da rede 009/2016 
de telefonia. - PAULO AFONSO 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. GABINETE DO 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 28 dezembro e 2016. 

Jou: 
;""--iatOrtioCavakerite .5rbuque ue JuMer• 

beNnsoe Público dará E o, e exercidie , 	.  

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
DtkenyUr Ajtv 	s. 

Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior 
Ca,a1 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
co,u;, j nu 

DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

  

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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aDE F ENSOR IA 
POBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO P4° Contrato n° 008/2016-DPFJAM 
CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS E A 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 

OBJETO: As partes, adiria identificada, têm, entre si, justo e 
avençado e celebram o Contrato de Prestação de Serviços e Vendas de 
Produtos que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante 
adesão do anexo (Sedex). 

DATA DA-ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 

VIGÊNCIA: O presente contrato é 12(doze) meses, contados de 
20/12/2016 a 20/12/2017. 

VALOR: O valor estimado do Presente Termo é de R$ 6.000.00(seis 
mil reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas com a 
execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta 
da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, 
Programa de Trabalho 14.122.0001.2001.0001 Fonte de Recurso 
04010000, Natureza da Despesa 33903947, tendo sido emitido pelo 
CONTRATANTE, em 05/12/2016 a Nota de Empenho n° 000424. no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No exercício seguinte, as 
despesas ocorrerão à conta da dotação que for consignada no 
orçamento vindouro. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 30 de dezembro de 2016. 

RAYAELVIIÇHE7O M43NIRO BARBOSA 
nsor Público Geral 

Reproduzido por ter sido publicado com incorreção no DOE de 26/12/2016, pág. 2, 
Caderno do Poder Judiciário, e no Diário Eletrônico da DP/AM, de 23/12/2016. 



EÓRTJUIPAV,J356/2017tGDRGIDPEJAM  
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9°, da Lei Complementar n° 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9°, da 
Lei n°51, de 21.07.2004. 

CONSIDERANDO o disposto no art. 9°, inciso VIII da Lei 
Complementar Estadual n°01, de 30 de março de 1990, 
e alterações posteriores; 

CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 140, de 25 de 
março de 2014, que alterou a Lei Complementar n° 01, 
de 30 de março de 1990. 

-RESOLVE: .  
EXONERAR Maria Lúcia Brasil dos Santos Alves, a 
contar de 23/01/2017, do cargo de provimento em 
comissão de Gerente DPE-2, previsto na Lei Estadual n° 
4.077, de 11 de setembro de 2014, que institui o Quadro 
de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações. 

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 25 de janeiro de 
2017. 

Ra 	 o ro Barbosa 
Defensor Púdilco Geral do Estado 

EL,RTARIA:N40043/2017:GDP,d1PEEIAM/  
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9°, inciso VIII e XXII, da Lei 
Complementar n.° 01, de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9°, da Lei Promulgada n° 
51, de 21.07.2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público 
Geral para designar os membros da Defensoria Pública 

Diário Oficial Eletrônico 
Ore voem. 
	 da Defensoria Pública do Estado do Amazonas "MOO° ntAno 

PO AmfaCte4 
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EXTRATO 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° Contrato n° 
008/2016-DPFJAM 
CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. 
OBJETO: As partes, acima identificada, têm, entre si, 
justo e avençado e celebram o Contrato de Prestação de 
Serviços e Vendas de Produtos que atendam às 
necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão do 
anexo (Sedex). 
DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 
VIGÊNCIA: O presente contrato é 12(doze) meses, 
contados de 20/12/2016 a 20/1212017. 	• 
VALOR: O valor estimado do Presente Termo é de R$ 
6.000.00(seis mil reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato correrão, 
no presente exercício, à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa 
de Trabalho 14.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso 
04010000, Natureza da Despesa 33903947, tendo sido 
emitido pelo CONTRATANTE, em 05/12/2016 a Nota de 
Empenho n°000424. No valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais). 	No 	exercício 	seguinte, 	as 
despesas ocorrerão à conta da dotação que for 
consignada no orçamento vindouro. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 30 de dezembro de 2016. 

Rabo!nhei on ro Barbosa 
Defensor P' co Geral do Estado 

Reproduzido por ter sido publicado com incorreção no 
D.O.E de 26/12/2016, pág. 2, Caderno do Poder Judiciário, 
e no Diário Eletrônico da DPEJAM, de 23/12/2016. 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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Sem mais para o momto, agradece a atencao dispensada e renova 
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PORTARIA N.° 78i2017-GSPGE 

TRANSFERE férias da 
Procuradora do Estado 
que menciona. 

O SUBPROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO, no uso de Suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Apoio do Ministério Público do Estado do Amazonas. 
Contratada: Brainstorming Assessoria Planejamento e 
lnfármárica Ltda. 
Signatários: Exma. Sra. Leda Mera Nascimento Albuquerque 
(Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativhs) e o Sr. Raul José dos Santos Grumbach 
(Representante Legal da Contratada). 
Data: 23.012017. 

TRANSFERIR por necessidade de serviços 
trinta dias de férias da Procuradora do Estado 
SIMONETE GOMES SANTOS ARAÚJO, Matricula 
n.°126.286-6 D, referente ao exercício de 2017, para 
serem usufruldas em outra oportunidade. 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE e 
PUBLIQUE-SE. 

LEDA MARA NA5OI4ENO ALBUQUERQUE 
Procuradora-Geral de Justiça c&Estado do Amazonas, 

por substituição legal 

Dreatemata Kinn. Encamam. an  Ammaarerro oe leermeases Conca 

'0~9  ITAlifko  
Procuradoria-Gemi de Justiça 

EXTRATO 

Processo: 2016.009676. 
Espécie: Contrato Administrativo n.°001/20174/1P/PGJ. 
Licitação: Despacho n.° 557.2016.09AJ-SUBADM.0074892. 
2016.809676, fundamentado no art. 25,11 da Lei n.°8.666/93; 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados, em 
consultoria de gestão e elaboração de Planejamento 
Estratégico com base em Cenários Prospectivos peto Método 
Grumbach, objetivando elaborar, de forma participativa, o 
Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do 
Amazonas, a fial de permitir a formalização, desdobramento, 
implantação e gestão da estratégia institucional. 
Valor: R$ 398.900,00. 
Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 03101 - 
Procuradoria Geral dedustiça; Unidade Orçamentária: 03701 

Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado do 
.Amazonas; Programa de Trabalho: 03.091.3239.2983.0001 - 
Desenvolvimento Institucional; Fonte: 0485000 - Outras 
Fontes.; Natureza da Despesa: 33903501 - Assessoria e 
Consultoria Técnica ou Jurídica, tendo sido emitida, pela 
CONTRATANTE, em 16/12/2016, a Nota de Empenho n? 
2016NE01165, no valor de R$ 398.400,00. 
Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do 
contrato, compreendendo o período de 23.01.17 a 23.01.18. 
Contratante: Ministério Público do Estado do Amazonas/ 
Procuradoria-Geral de Justiça, com recursos do Fundo de 

Memorando no. 34/2017 — DPE/DPEIAC/1114 

Manaus, 23 de janeiro de 2017. 

Excelentíssimo Senhor Defensor Público Geral do Estiado do Amazonas 

~unto: ComunIcaçAo de instauração de Procedimento para Apuração de 
Dano Coletivo - PADAC. Ocupações hvegulares. Comunidades 
Indígenas. Existência de conflitos possessehlos. Regalo 
Metropolitana. Necessidade de realização de demarcação e 
demais providências para regularização fundiária. 
Proc.: 10000.004280/2016-54 
Doc.: 00000.002364/2017-16 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, a la Difamada Pública Especializada 
em Atendimento da Interesses Coletivos, por seu *tilar doe a ene subscreve, vem 
comunicar e Instauração de Procedimento para Apuração de Dano Coletivo - PADAC 
no bojo do Processo Administrativo no. 10000.4280/2016-54, com o fito de 
promover e regularização coletiva das comunidades indígenas localizadas na legião 
metropolitana de Manaus-AM, visando o fim dos conflitos pos5015994:9 junto is 
Justiças Federal e Estadual, encarnuoundo e respectiva Poetaria, qual seja e 
1102/2017-DPEAICIDPEAM. 

Solicita-se, pais, as providências de oubileactía por melo de imprensa 
escrita, em todos os jornais de grande circulação para alcance do conhecimento 
dos Interessados, bem corno no DIAtto Ondal. 

DETENSORIA PÚBLICA GERAL 

EXTRATO 

ESPÉCIE:TERMODE CONTRATO ta' Contrato n'IMMOM-DPEMat 
CONTRATANTPS: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, ATRAVÉS DO RINDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS Fi A 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TFI FDRARTS, 
MIMO: As sortes, acima identificada. carst ente si, justo e 
avençado e celebram o Comrato de Prtaaapee de Serviços e Vendas de 
Produtos que atendam às necessidades da CONTRATANTE mediante 
adego 63 anexo (Sedes). 
DATA DA ASSINATURA: 20 de derembro de 2016. 
VIGÊNCIA: O presente emanto é 12(doze) =SM contados de 
20/12/2016. 20/17/2017. 
VALOR: O valor esti:Tododo Presente Termo é de ES 6.000.0:Aseis 
tríl rum) 

DOTAÇÃO ORÇAMEN'TÁRIA E EMPENHO: As despem cana 
moca do mascote contrato corredio, no presente ClitiCk10. à COMA 
do seguinte Macio onAmentida Unidade Omanmuirla 24701. 

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 
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Exerca sua cidadania e 
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R$50 a RS50 mil 

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILMO 
DefenSer Público 

Certifique-se, cumpra-se eIlque-se. r
SP DEFENSORIA P08 

AÇÕES COLETIV 
de 2017. 

ECIALIZADA EM 
AM, 23 de janeira 

csA-0 3 `I 56 

P.1 quarta-feita, 01 de fevereiro de 2017 	 DIÁRIO OFICIAL 
(  PODER  JUDICIÁRIO) 	

Programe de Trabalho 14.1220:01.2061.0001,ficate de Recebo 
OttlicCOO. Noturna da Desama 3392390. tendo sido emkkb pelo 
• CONTRATANTE, em 03/12/2016 a Nua de Empalio e' ~24, no 
• vila de RS 50040 (quinhentos reais), No municio segukae. as 
dmpun recOM10 1 conta da dama° cose foi confiam& no 
mamem siindouts 
DRFENSOR1A PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manam, 30 de daembro de 2016. 

agprodeddo ror ia 003 ptanee em, laxerdo vi DO/bfe ZW1.11016. r 2 
Caiam de Pede leamalrin, w DÁS Skeoglo• e DPE.A.11. de 13.12/1016. 

: 	PORTARIA ft° 002/2017-DPEAC--DPEAM 

O Defensor Público abaixo subscrito, titular da 1° 
Defensorla Pública ESpeciallzada em Atendimento de 
Interesses Coletivos, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. do, VII da Lei Complementar 
no 00/1994, em conformidade com o art. 20  da 

' Portaria no 10/2012 - OPEATC-DPEAM, e; 

• CONSIDERANDO o crescente número de 
I assentamentos indígenas na região metropolitana de 
menaus-AM, sem que, contudo, haja qualquer meto 
de regularização desses 10031S; 

CONSIDERANDO as demandas judiciais existentes, 
I  as quais possuem como objeto litigioso, as áreas 
ocupadas pelos assentamentos Indígenas na região 
metropolitana de Manaus-AM; 

CONSIDERANDO a Ata de Reunião Técnica n.° 
08/2016, a qual ajustou e atuação conjunta entre as 

• Defensor:as Públicas da União e do Estado do 
Amazonas e a Fundação Nacional do índio, na busca 
da regularização coletiva dos assentamentos 
Indígenas na região metropolitana de Manaus-AM; 

CONSIDERANDO o direito à demarcação de terras 
indígenas, conferidas peto art. 231 da CF, cuja 

• atribuição é dada á UNA.; 

: CONSIDERANDO a regulamentação do  art. 231  da 
Constituição Federal, no que perdoe à demarcaçà 
• de terras Indígenas, realizada pelo Decreta n. 
1.775, de 8 de janeiro de 1996, oritina 
• Presidência da República; 

r CONSIDERANDO o caráter administrativo do 
procedimento de demarcação de terras indígenas, 
instituído pelo Decreto n.o 1.775, de 8 de janeiro de 

, 1996; 

CONSIDERANDO que são terras indígenas, a Porção 
; do território nacional, de propriedade da União, 

habitada por um ou mais povos intik:enfia, por ele(s) 
1 utilizada 	para 	suas 	atividades 	produtivas, 
; 

 
Imprescindível à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e necessária 
à sua reprodução física e cultural, segundo seus 

, usos, costumes e tradições, conforme art. 231, § 
1.0, CF/88. 

• CONSIDERANDO que as ocupações Indígenas 
tratam de direito específico de posse, não podendo 
ser confundido com o direito de propriedade, esta 
pertencendo à União, conforme art, 20, XI, da 

CF/88; 

CONSIDERANDO o direito tr dignidade da pessoa 
humana Meneado na Declaração Universal dos 
Direitos 'Bananos, abarcado pela Constituição 

Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a existénda de precedente junto 
ao Supremo Tribunal Federal que ratou da 
demarcação de terras indígenas na Raposa Serra do 
Sol, conforme petição n.o 338-4; 

CONSIDERANDO a necessidade de levantamento de 
informações de árgSos das searas Federal, atadafai 
e MurlidPal, que dão conta dos nfi 
possessórlos, onde figura como parte 
Indígenas; 

RESOLVE: 

INSTAURAR Procedimento para Apuração de Dano 
Coletivo (PADAC), no qual deverão ser tomadas as 
seguintes providências: 

COMUNICAR à Defensorta Pública Geral acerca da 
instauração do presente PADAC, nos termos do art. 

2°, §3° da Portaria no 10/2012 - DPEAC-DPEAM; 

COMUNICAR os Defensores Públicos do atado do 
Amazonas, via memorando circular, acerca da 
existência do presente Procedimento Administrativo, 
solicitando informações sobre procedimentos 
similares de problemática Idéndca ou mesmo 
atendimentos relacionados às terras Indígenas; 

OFICIAR ao Instituto Nedonal de Colonização e 
Reforma Agrada - INCRA, para obtenção de 
informações de procedimentos administrativos que 
estejam ern andamento ou que findaram no ano de 
2016, cujos objetos seja a regularização fUndiária 
das Comunidades Indígenas ocupantes de áreas na 
região metropolitana de Manaus-AM; ou, verificar a 
existência de áreas de propriedade do Incra que 
estejam localizadas na região metropolitana de 
Manaus-AM ou limítrofe, que seja destinada ao 
assentamento de populações tradicionais: 

OFICIAR à Secretaria Especial ao Agricultura e do 
Desenvolvimento Agrário, vinculada à Casa Civil da 
Presidência da República, para obtençao de 
informações de procedimentos administrativos q 
estejam em andamento ou que findaram no ano 
2016, cujos objetos seja a regulerlzaão/ikP 

. 	 . 	. 
região metropolitana de Manaus-Mi; ou, verificar a 
existência de áreas de propriedade do Incris que 
estejam localizadas na região metropolitana do 
Manaus-Am ou limítrofe, que seja destinada ao 
assentamento de populações tradicionais; 

OFICIAR à Fundação Nacional do buil°, Para que 
inicie os estudos de Identificação das áreas ocupadas 

• pelas comunidades Indígenas, nomeando, Para tanto, 
antropólogo com qualificação reconhecida, nos 
termas do Decreto n.° 1.775/96: 

OFICIAR à DefenSorla Kitillea da união, e fim de 
obter Informações de conflitos possessórios ande 
envolvam comunidades Indígenas localizadas na 
região metropolitana de manaus-Abl; 

OFICIAR ao Ministério Público Federal, no intuito de 
obter informações de corelkos possessórtos onde 
envolvam comunidades indígenas localizadas na 
região metropolitana de Manaus-Ali; 

OFICIAR ao Ministério da Justiça, demandando 
informações acerca de procedimentos demarcatórios 
de áreas localizadas na região metropolitana de 
Manaus-AM, que se destinam às comunidades 
indígenas: 

REALIZAR audiênda púbitca para subsidiar qualquer 
demanda juridica rabistel ao caso; 

NOTIFICAR os interessados, por melo de mfdla 
eletrônica e jornais, impressos ou eletrônicos, sobre • 
a demanda, bem como franquear acessibilidade aos jí  
interessados para que compareçam à Ia Defe 
Pública Especializada em Atendimento de 1 
Coletivos, no intuito de de realizar reuni 
termos de atendimento para que se possa analisar a 
gravidade do problema, sua extensào, frequência e 
possivels danos sofridos, delimitado à região 
metropolitana de Manaus-AM; 

3UDICIAL/2AR demandas, tantas quantas 
necessárias, para garantir às comunidades indígenas 
a posse das áreas que estão ocupando. 
Após, voltem-me conclusos para posteriores 
deliberações. 

VALIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 
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GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 

024701- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Número Documento 

2017NE00033 
Data Emissão 

02/01/2017 

Gestão 

00007- FUNDOS 
Processo 

200000.001165/2016 
NE Original 

Credor 
34028316000375- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 

Licitação 
5 - Dispensa de Licltacao 

Referencia 
Art.24; VIII; Lei 8.666/93 

Evento 

400091- Empenho de despesa 
Modalidade 

2- Estimativo 

Valor 
1.500,00 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.122.0001.2001.0001 	Adminbtração da Unidade 
Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903947 	 Servicos De Comunicacao Em Geral 

Município 	9999 - Estado 	 Origem do Material 
r""vPnio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 500,00 	Fevereiro 	 500,00 	Março 	 500,00 	Abril 	 0,00 
Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0,00 	Agosto 	 0,00 
Setembro 	 0,00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0,00 	Dezembro 	 0,00 

Descrição dos Itens 

Unid. 
Sen./ 

Descrição 
Saldo do Termo de Contrato cf. 008/16, relativo á Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços de SEDEX e PAC, objetNando atender as necessidades desta OPE/AM, conforme Projeto 8eSie0. 
Vigência: 30112/2016 a 30/12/2017; 
Vala Mensal Estimado: R5 soam 
Vala Global Esfimado: R$ 6.000.00; 
Vaia ser Empenhado em 2017: R$ 4.000,00/ 
Parecer e 15312016-DAJAVOPE/AM; 
Portaria n° 683/2016-GDPGDPEMM. 

Qtde 
03 

Preço Unitário 
500.0000 

Preço Total 
1.503,00 

ft? 
Titia go ta a va Ribeiro 
Diretor Adj-n FinuceIr* 

DPE.AM  

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da NE: 

1.500,00 
	

Valor Disponível 

DPE/AM 
THIAGO DA SILVA RIBEIRO 

121.779,25 

02/01/2017 
120.79,25 

RelNes.rpt 	 Pagina: 	2 / 2 
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GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

vcrit
;.-zira 

flirprilday/  

Unidade Gestora 

024701- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORR PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento/ 
2016NE00424 

Data Emissão 
05/12/2016 

Gestão 

00007- FUNDOS 

Processo 

024701.001165/2016 

NE Original 

Credor 
34028316000375- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGFtAFOS EBCT 

Licitação 
5- Dispensa de Licitação 

Referencia 
Art.24. VIII; Lei 1166653 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

2- Estimativo 

Valor 
500,00 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Programa Trabalho 	14.122.0001.2001.0001 	Administração da Unidade 
Fonte Recurso 	 04010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903947 	 Servicos De Comunicacao Em Geral 

Município 	9999 - Estado 	 Origem do Material 	 1 - Origem Nacional 

: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 	 0,00 	Agosto 	 0,00 

Setembro 	 0,00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 COO 	Dezembro 	 500,00 

Descrição dos Itens 

	

Unid. 	Descrição 	 Citde Preço Unitário Preço Total 

	

ITEM 
	

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de SEDE% e PAC. para atender a DefensorIa 	1 	56410000 	500.00 
Púbta do Estado do Amazonas-DPEMM, conforme Projeto Básico; 
Contrata n• 00E02016; 
Mernarando 019/2016-GGC/OPFJAM; 
Despacho n 038/2016-0AJAUDPEMM; 
Ofkio n'1722/2016-SCOA/SLNESCEVENDRIAM; 
Nota Técnica n• 002/201E,GC/DPE/AM; 
Despacho tf 114112016-DA/DPE/AM; 
Reserva Orçamentada re 117t2016-OPLAN/DPEJAM; 
Despacho n• 146812016-DA/OPE/AM; 
Despacho tf 1598/2016-DADPE/AM; 
Despacho n• 2027/2015-DA/DPEMM; 
Despacho n• 078/2016-DADDPE/AM; 
Despacho n• 2206/2016-0AXPE/AM; 
Parecer n 153/2016-DAJAIDPEJAM; 
Despacho n• 2953/2016-DAOPFJAM; 
Portada n• 683/2016-GDPGIDPE/AM, publicada no Diário 091 icial Eletrônico da Defensoda Pública do Estado do 
Amazonas-OPE/AM e na Diário amai do Estado do Amazonas-OPE/AM, no dia 02/12/2016; 
Despacho n• 3042/2016-DAA)PE/AM; 
Xfigénzia: 05/12/2016 a 05/12/2017: 
Valor Global: RS 6003.00; 
Valor Mensal: RS 500.00; 
Valor Empenhado em 2016: RS 500.00; 
Valor Empenhado em 2017: RS 5.50000. 

ti  
7'hjag0 472 iva Ribeir°  
Diretor AdiurJ Tinanceiro Dp iAbA   

Saldo Anterior: 
	 • 30.844,52 

	
Valor do Empenho: 
	

500,09 	 Valor Disponível 
	

30.344,52 

Data de Entrega: 
	

05/1212016 
	

Local de Entrega: 
	 Defensoria Publica do Estado do Amazonas - DPE/AM 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da NE: 
	EMIUA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

ReiNes.rpt 
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