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Ata de Registro de Preços N°009/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°009/2018 
Pregão Eletrônico n° 01 5/201 8- CLDPE/AM 

Processo n° 20000.000792/2018-67 

No décimo terceiro dia do mês de agosto do ano de 2018, a Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas — DPE/AM, situada na Rua Maceió, n° 307 — Nossa Senhora das Graças - 

Manaus -AM., inscrita no CNPJ sob o n° 19.421.427/0001-91, representada neste ato pelo 

Defensor Público e Ordenador de Despesas, Sr. Antonio Cavalcante de Albuquerque 

Junior, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n.° 5.450/2005, 

Decreto Federal n.° 7.892/2013, Decreto Estadual n. 24.818/2005, Lei Complementar 

Federal n° 123/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/1993 e legislação 

pertinente e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Eletrônico n° 015/2018, RESOLVE registrar o preço ofertado 

pela empresa: W & M PUBLICIDADE LTDA — EPP, CNPJ: 01.527.405/000145; 
Observadas as especificações, o preço, o quantitativo e o fornecedor classificado na 

licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, 

constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional às partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO  
1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de preços para contratação de 

jornal de grande circulação no Estado do Amazonas, para publicações de anúncios 
oficiais da Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas — 

DPE/AM. 

Item Descrição Qtde. Unid. V. Unit. 
R$ V. Total R$ Fornecedor 

1 

Publicação de Anúncios 
Oficiais da Comissão de 
Licitação da Defensoria 
Pública 	do 	Estado do 
Amazonas, pelo período 
de 12 (doze) meses. 

150 Unid. 299,00 44.850,00 
W&M 

Publicidade 
Ltda- EPP 

Valor Global da Ata R$ 44.850,00 

Mi 	 I Lopes 
adora 
2 

CPP: _da 6-00 
JORNALISTA DRT P 832/MG 
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1.2 	Empresa beneficiária da Ata: 
W & M PUBLICIDADE LTDA — EPP 
CNPJ: 01.527.405/0001-45 
Endereço: Av. Augusto de Lima, N°233 — Conj. 1208 / Bairro Centro - CEP: 30.190-000 
Cidade: Belo Horizonte — MG 
Telefone: (31) 3226-9264 / 3226-9678 / 3222-7622 
E-mail: contato@agenciawm.com.br  / comercial@agenciawm.com.br  / 
wmpublicp@gmail.com  

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA 

2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional com 

característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3. ° do art. 15 da Lei n.° 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a 

CONTRATANTE não estará obrigada a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, respeitando a legislação relativa às licitações, sendo 

assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de 

condições, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 
ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES  

3.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços, devendo consultar à 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

3.1.1. O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de 

cada item registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.1.2. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 

100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento convocatório e 

registrados na Ata de Registro de Preços para a DPE e entidades participantes. 

alho Lopes 
Ô0 Mi,. 	adora 

ME-7 .160.3 
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3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu 

interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem 

prejuízos dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o DPE/AM. 

CLÁUSULA QUARTA— DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1. A partir da emissão de Nota de Empenho, Ordem de Serviço e assinatura da 

Ata de Registro de preços o FORNECEDOR assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis 

pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

4.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada a partir de sua assinatura. 

4.3. Mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços, estará caracterizado o 

compromisso da prestação do serviço. 

4.4. Os serviços prestados serão executados de acordo com o edital e o Projeto 

Básico, com a proposta vencedora da licitação, bem como com as cláusulas da presente 

Ata. 

CLÁUSULA QUINTA— DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

5.1. Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, poderá ser 

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

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

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados. 

l ar 	 alho Lopes 
dmi 	dora 

CPF. 955.318.0 6-00 
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5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR 

visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso 

assumido. 

5.4. Na hipótese do parágrafo anterior, a CONTRATANTE convocará os demais 

fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, a CONTRATANTE poderá: 

5.5.1. Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

5.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 

negociação. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO E CONSIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO  

6.1.0 prazo e condições da publicação deste objeto deverá ocorrer de acordo com 

o Projeto Básico desta licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO PREÇO 
REGISTRADO  

7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou 

bens registrados, cabendo a Defensoria Pública promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 

65 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

111D4  .aivalho Lopes 
Adini 'stradora 
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7.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a DPE/AM convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

7.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

7.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, a DPE/AM poderá: 

I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

7.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a DPE/AM deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

7.4 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

nesta Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 

III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

IV. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.° 8.666, 

de 1993, ou no art. 7° da Lei n.° 10.520, de 2002. 

7.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens I, II e IV será 

formalizado por despacho da DPE/AM, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5 
.5 de Can/ lho Lopes 
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7.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA OITAVA— DO PAGAMENTO  

8.1. O pagamento deverá ocorrer de acordo com os itens 6 e 7 do Projeto Básico. 

CLÁUSULA NONA — DAS SANÇÕES  

9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela 

verificação de quaisquer situações previstas nos artigos 77 e 78, incisos I a XI e XVIII da 

Lei n.° 8.666/93, a Administração poderá, resguardados os procedimentos legais 

pertinentes, aplicar as sanções previstas na cláusula subsequente. 

9.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa, 

de acordo com o estabelecido Ata de Registro de Preços. 

9.3. As multas poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pela 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

9.4. Serão aplicados subsidiariamente, pela inexecução total ou parcial da Ata de 

Registro de Preços, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa, graduável conforme a gravidade da infração; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.5. A aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 9.4 

poderão ser aplicadas cumulativamente de acordo com as circunstancias do cas 

concreto; 

a 
MG-7.160.302 

CPc: 955.318.076-00 
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9.6. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a 

contratada tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro. 

CLÁUSULA DÉCIMA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE  
LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  
PARA LICITAR OU CONTRATAR  

10.1. Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de 

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

administrativa que aplicou a sanção, já a declaração de inidoneidade para licitar e contratar 

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

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

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

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

respectivamente. 

10.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas 

no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

10.3. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento 

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

10.4. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará enquanto 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DA GARANTIA CONTRATUAL  

11.1. O adjudicatário, como condição para assinatura da presente Ata, prestará 

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

liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 

da Lei n.° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

Miind 	 Lopes 
cia 	n 	o 
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12.1. A presente Ata fundamenta-se na Lei Federal n.° 10.520/2002, Decreto 

Federal n.° 5.450/2005, Decreto Federal n.° 7.892/2013 vincula-se ao edital e anexos do 

pregão eletrônico n° 015/2018, constante do processo n° 20000.000792/2018-67 bem 

como à proposta de preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOCUMENTAÇÃO  

13.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os 

documentos comprobatórios de suas condições jurídicos pessoais indispensáveis à 

lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais 

previdenciários públicos, a que estiver vinculada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1. A critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a presente licitação 

poderá ser: 

a) Revogada, a juízo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, se 

considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

b) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço 

público e de acordo com a legislação vigente. 
14.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata. 

14.3. Na contagem dos prazos desta Ata será excluído o dia de início e incluído o 

dia do vencimento, considerando-se o expediente normal deste órgão, de segunda a sexta-

feira, das 8 às 14 horas, salvo expressa disposição em contrário. 

14.4. Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica, n.° 015/2018, os 

anexos e a proposta da empresa classificada em 1° lugar no certame supra citado. 

14.5. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições 

constantes na Lei n.° 8.666/1993, no Decreto n.° 7.892/2013, na Lei n.° 10.520/2002, no 

Decreto n.° 3.555/2000 e no Decreto n.° 5.450/2005, com suas alterações. 

S. ri,-3 dmini 
m34.160302 
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14.6. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, 

para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 
Assim ajustadas, obrigando-se por si e sucessores, as partes firmam o presente 

instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 

abaixo. 

Manaus, 13 de agosto de 2018. 

Pela CONTRATADA: 

DADE LTDA-IEPP 
1.527.405/0001-4 

MIrnci 	as de Carvalho Unes 
S,.cla Administradora 

mc,./.160.302 
Cr: 055.318.076-00 

):ANALISTA DRT 19.832/MG 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ;t5;uxi., nrseact^A 
R.G.: 22-3 @c . 1-3 
CPF: 	4. .1 	6 ir? 
Ass: 

Nome:  
R.G.: ey)J- Vi a 
CPF: ni,0802-25 
Ass: 	147myle4-5.  
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SEXTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2018 
	

Ano 4, Edição 821 Pág. 
8/10 

de agosto de 2018, às 09h3Omin para 
Reunião com o Defensor Geral do Estado. 

LISTA DE CONVOCAÇÃO DOS 
CANDIDATOS APROVADOS NO PRJ-

DPE/AM  

Ordem 
de 

Classif 
icação 

Nome Completo Not 
a 

1° 
Letícia Vitória Brito De Araújo 51,5 

2° 
Késia Teresa Rodriguez Barbosa 50 

3° 
Vanessa Silva Leite 49,5 

4° 
Jean Cláudio Lima Sombra Júnior 49,5 

5° 
João Victor Aranha Ribeiro 49,5 

LISTA DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO 
PCD APROVADO NO PRJ-DPE/AM  

Orde 
m de 

Classl 
ficaçã  

o 

Nome Completo Pontu 
ação 

10 Tainah Pinheiro Rodrigues 32,5 

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 10 de agosto de 2018. 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público Geral da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas 

MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 
Diretora da Escola Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2018- 
CLDPE/AM 

PROCESSO: 20000.000792/2018 

OBJETO: Registro de preços para contratação 
de jornal de grande circulação no Estado do 
Amazonas, para publicação de anúncios 
oficiais da Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, conforme 
especificações e condições definidas no edital 
e seus anexos. Adjudicado e Homologado em 
favor da empresa: W&M PUBLICIDADE LTDA, 
CNPJ: 01.527.405/0001-45 
Item Descrição Qtde Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

01 

Publicação 	de 
anúncios 	oficiais da 
Comissão 	de 
Licitação 	da 
Defensoria 	Pública 
do 	Estado 	do 
Amazonas, 	pelo 
período de 12 (doze) 
meses. 

150 299,00 44.850,00 

Obs : A descrição comp eta do item encontra-
se d sponivel no edital, termo de referência e 
sistema comprasnet. 

Manaus, 02 de agosto de 2018. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Ordenador de Despesas 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 008/2018 — DPE/AM; Resultante 
do PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2018-
CLDPE/AM, Processo n°20000.000710/2018, 
disponível 	 no 	 site 
www.comprasqovemamentais.qov.br  OBJETO: 
Registro de Preços para Materiais de Hidráulica 

Rafael Vinhelro Ma feno Barbosa A DEFENSORIA PÚBLICA 
"CP DO ESTADO DO AMAZONAS 

lua Mareies 307 'Nossa acalma das Gris 
CEP 69.053-135 1 Manaus-AIA 

Defensor Piddato Geral 	 DEFENSORIA 
Antonio Cavalcante de Albuquerque 
Subdelensix Pudim Geral 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 

/Ti.% aptirmle ;o DERNIONi 
Vititila DO MIMO DD ~UMAS 
trét 	P•Alk IWANALS.00111,4. 
004~ ~Me niktiMerall • 
FM ~Ft KM/ Al OJA Cffit. 
04.091~4 PUMA 00 ata 
FurmAláLaS IGQ.  U27002;1 

PUBLICA DO 
Jur"' ESTADO DO 

AMAZONAS: 
19421427000191 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 009/2018 — DPE/AM; Resultante 
do PREGÃO ELETRÔNICO No 015/2018-
CLDPE/AM, Processo n° 20000.000792/2018, 
disponível 	no 	site 
www.comprasqovemamentais.qov.br  OBJETO: 
Registro de Preços para contratação de jornal 
de grande circulação no Estado do Amazonas, 
para publicação de anúncios oficiais da 
Comissão de Licitação da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas. PARTES: Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e fornecedor 
listado no quadro abaixo. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: As contratações oriundas da 
ATA serão processadas de acordo com a 
previsão orçamentária desta Defensoria 
Pública. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir 
da data de publicação deste. 

MIM PUBLICIDADE LTDA- EPP 
CNPJ: 01.527 405/0001-45 

Ite Descrição Qua Unl v' 
Unit. V Total • m nt d' RE 125 

Publicação 
de 
anúncios 
oficiais 	da 
Comissão 
de Uni 299,0 44.850, 1 Licitação 
da 

150  
d. O 00 

Defensoria 
Pública 	do 
Estado 	do 
Amazonas 

Obs.: A descrição completa dos itens encontra-
se disponível no edital, termo de referência e 
sistema Comprasnet. 

Manaus, 13 de agosto de 2018. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Ordenador de Despesas 

DEFENSORIA PÚBLICA 
te DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua /ARA., 30 • som senha limara', 
Ctp 69.053•135 1 Manaus-AM 

Rafael Vinhal,* Monteiro emboco 
Mamar lablke Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquenste Junior 
Saedereleux Nara Gera 
Leonardo Cunha e silve de Aguiar 
(00r0:ç11 C01.11 

DEFENSORIA tgrurnreM; • 
PUBLICA DO great„rte,n,r,•!.,  
ESTADO DO trAZ?.":4+OrnMea 
AMAZONAS: ri t. 	ejl  

194214270001911r' 
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