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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2015-CLDPE/AM

OBJETO: Registro de Preço, pelo menor preço por item,
para aquisição de licenças de softwares para atender às
necessidades  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas.

Adjudicado e Homologado em favor da empresa: 

LANLINK INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 41.587.502/0012-09

ITEM DESCRIÇÃO
QUANT

.
V. UNIT.

R$
V. TOTAL.

R$

01
Licença de Of-
fice  Professio-
nal

250 2.444,54 611.135,00

02
Licença de Of-
fice Standard

250 1.730,45 432.612,50

03
Licença  de
Servidor  Pro-
ject

10 26.351,74 263.517,40

06
Licença  de
Servidor  Sha-
repoint

10 31.621,94 316.219,40

07

Licença  de
Acesso  (CAL)
Standard  a
Servidor  Sha-
repoint  por
Usuário

250 589,09 147.272,50

08

Licença  de
Servidor  SQL
Standard  para
2 Cores

10 17.254,11 172.541,10

09

Licença de Vi-
sio  Professio-
nal  por  Dispo-
sitivo

50 2.317,80 115.890,00

10

Licença de Up-
grade  de  Win-
dows  por  Dis-
positivo  com
Atualizações
Automáticas

250 899,49 224.872,50

11 Licença de Up-
grade  de  Win-

250 1.414,99 353.747,50

dows  por  Dis-
positivo  LTSB
(Long  Term
Service  Bran-
ch)

12

Licença  de
Servidor  Win-
dows Standard
para 2 Proces-
sadores

25 4.246,91 106.172,75

13

Licença  de
Acesso  (CAL)
a  Servidor
Windows  por
Usuário

250 183,39 45.847,50

14
Assinatura  de
Office 365 E1 

250 1.154,69 288.672,50

15
Assinatura  de
Office 365 E3

250 3.271,71 817.927,50

VALOR TOTAL DO FORNECE-
DOR

R$ 3.896.428,15

Obs: Os itens 04 e 05 foram cancelados na aceitação.

Manaus, 05 de janeiro de 2016.

ATO NORMATIVO No 001/2016-GCG/DPE/AM

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  no  exercício  das
atribuições legais de seu cargo, em especial o disposto
no  artigo  20,  inciso  X,  da  Lei  Complementar  do
Amazonas no 01/1990.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  dispor  sobre  o
exercício  dos  deveres  do  cargo  de  Defensor  Público,
para regulamentar a rotina de trabalho e a incidência das
proibições funcionais, visando ao interesse público e do
serviço.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  regulamentar,
fiscalizar e orientar a atuação funcional dos membros da
Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  sem
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prejuízo das demais atribuições e deveres legais;

CONSIDERANDO a necessidade de dar transparência
às rotinas de atendimento ao público;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  zelar  pela
qualidade e eficiência do atendimento;

CONSIDERANDO os novos parâmetros traçados pela
Lei Complementar Federal nº 80/1994, que arrolou, no
seu  artigo  4°-A,  os  direitos  dos  assistidos  pela
Defensoria Pública;

CONSIDERANDO os  direitos,  deveres,  proibições  e
impedimentos e disposições relativas à responsabilidade
funcional estabelecidas na Lei Complementar Federal nº
80/1994 e Lei  Complementar Estadual nº 01/1990 (Lei
Orgânica  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas).

RESOLVE:

Artigo 1º – O Defensor Público deverá residir na comarca
onde  exerce  as  suas  funções,  salvo  autorização
expressa do Defensor Público Geral.

Parágrafo  único.  Deverá  o  Defensor  Público  manter
atualizados  seus  dados pessoais  junto  à Corregedoria
Geral,  para  fins  de  assentamento  funcional,
comunicando formalmente qualquer alteração que venha
a ocorrer ou quando for instado a fazê-lo.

Artigo 2º – A atuação dos Defensores Públicos se dará
com o comparecimento diário, durante o horário regular
do expediente,  à sede do órgão em que atue,  para o
exercício dos atos do seu ofício, compreendendo:

I – o atendimento do assistido;

II – o cumprimento do expediente forense;

III – a elaboração de peças processuais;

IV  -  atendimento  das  normas  procedimentais  das
respectivas coordenadorias.

§1o.  O  atendimento  ao  assistido  será  realizado
diariamente, em período de, no mínimo, 06 (seis) horas
contínuas em cada dia útil, devendo o Defensor Público
providenciar  a  fixação,  em local  de  ampla  visibilidade
para o público, dos dias e horários de atendimento de
sua unidade.

§2º.  O  Defensor  Público  poderá  reservar  um  dia  na
semana para  realização de audiências  extrajudiciais  e
elaboração de petições no local  de atuação,  devendo,
entretanto, permanecer disponível para o atendimento às
situações de urgências ou meras informações verbais. 

§3º.  O  Defensor  Público  deverá  zelar  para  que  o

atendimento  seja  realizado  de  forma  correta  e  ágil,
observando-se as prioridades legais, evitando-se que o
assistido tenha que comparecer várias vezes à unidade
de atendimento da Defensoria Pública.

§4º.  As  Coordenadorias  de  área  deverão  prestar
informações periódicas de sua atuação à Corregedoria
Geral, ou quando requisitadas a tanto.

Artigo 3o –  O cumprimento do expediente forense tem
por  finalidade a prática de atos processuais  em que o
Defensor  Público  tenha  sido  regularmente  intimado,
sendo obrigatória a sua presença na sede do Juízo para
a sua realização.

§1º. Deverá o Defensor Público fazer inserir, no ato de
recebimento  das  intimações  judiciais,  a  identificação
legível do órgão de execução. 

§2º.  Cabe  ao  Defensor  Público  a  prática  do  ato
processual para o qual  foi  intimado, cumprindo-lhe, em
caso de atribuição de órgão diverso, notificar de imediato
o respectivo Defensor, de forma oficial e com inequívoca
comprovação de seu recebimento

§3º.  É  vedada  a  realização  de  audiências  judiciais  de
qualquer natureza por auxiliares da Defensoria Pública. 

Artigo 4o - A elaboração de peças processuais poderá ser
realizada, a critério do Defensor Público, fora da sede da
Defensoria  Pública,  observando-se  sempre  os  prazos
processuais.

Artigo  5o –  O  Defensor  Público  manterá  arquivo  na
Defensoria  Pública  contendo o histórico dos  casos em
que  lhe  forem  submetidos  e  cópia  de  manifestações
processuais e de outros atos praticados no exercício do
cargo, cabendo-lhe:

I – Apurar o estado de carência do assistido e colher a
respectiva declaração, postulando essa condição em sua
primeira manifestação processual;

II – Desempenhar com zelo e presteza os serviços a seu
cargo,  interpondo  os  recursos  cabíveis,  para  qualquer
instância ou tribunal, sempre que encontrar fundamento
jurídico;

§1o – O Defensor Público postula independentemente de
procuração,  salvo  os  casos  para  os  quais  a  lei  exige
poderes especiais.

§2o – Juntamente com o relatório mensal das atividades
desenvolvidas  pelo  Defensor  Público,  deverá  ser
produzido  demonstrativo  de  execução  dos  honorários
advocatícios de sucumbência no período.
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Artigo 6o – O acompanhamento da ação judicial compete
ao Defensor  Público lotado no  órgão de atuação com
atribuição junto à Vara, Juizado ou Tribunal para o qual a
ação tenha sido distribuída, exceto às de atribuição das
Defensorias Especializadas.

§1º.  Nas  petições  iniciais  deverá  constar  pedido  de
intimação pessoal ao Defensor Público atuante junto ao
Juízo.

§2º.  Nas  ações  ajuizadas  pelas  Defensorias
Especializadas,  deverá  o Defensor  Forense notificar  o
respectivo  órgão  de  atuação,  de  forma  oficial  e  com
inequívoca  comprovação  de  seu  recebimento,  as
intimações recebidas dos referidos feitos. 

Artigo  7o –  É  vedado  ao  Defensor  Público  requerer,
advogar ou praticar, em juízo ou fora dele, atos que se
superponham ou colidam com as funções inerentes ao
seu cargo ou com os preceitos éticos de sua profissão.

§1o –  É vedado o atendimento de assistidos fora das
instalações  destinadas  aos  serviços  da  Defensoria
Pública.

§2o – Durante o horário regular de expediente é vedado,
a  qualquer  título,  o  exercício  de  funções  alheias  às
atribuições institucionais.

Artigo  8o –  O  exercício  do  magistério  por  Defensor
Público  em  entidade  de  ensino,  pública  ou  particular,
deverá  ser  realizado  em  carga,  horário  e  local
compatível  com  seu  expediente  de  atuação  e  sem
prejuízo do desempenho das atribuições do cargo.

Parágrafo único.  O exercício do magistério  deverá ser
comunicado  à  Corregedoria  Geral,  para  análise  de
compatibilidade com a atividade defensorial, até 10 (dez)
dias  antes  do  início  de  cada  período  letivo,  mediante
apresentação  de  declaração  emitida  pela  respectiva
instituição de ensino,  especificando a carga horária,  a
disciplina e os horários das atividades em sala de aula.

Artigo 9o – Esta Ato Normativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Manaus, 06 de janeiro de 2016.
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