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*PORTARIA N°183/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 90, inciso XII da Lei Complementar n°01 de 30 de março de 1990, 
consolida na forma do art. 9° da Lei n°51, de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante da administração, especialmente designado para 
a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito da sua 
esfera de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou distorções existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 
8.666/93, os servidores ENEDINO OLIVEIRA CORRÊA NETO, matrícula n° 000.409-0 A e 
ADRIANE REGINA MACHADO, matrícula n° 000.443-0 A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 

Contratar serviços especializados de controle de ponto com comunicação para 
REP/Relógio de Ponto, Computador, Tablet, SmartPhone, para Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas - DPE/AM - Empresa Ana Patricia Cruz da Silva - ME. 

006/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 
06 de março de 2018. 

e a alles 

Ra ael Vinhei 	onte 	arbosa 
Defensor P lico Geral do Estado 

*Reproduildo integralmente por ter saído com incorreções de D.O.E da DPE/AM, edição 724, pág. 
2 e 3, de 7 março de2018. 
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