
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 015/2016-CSDPE/AM

Altera  Resolução  nº  028/2014-CSDPE/AM,  que

trata da criação e das atribuições da Comissão de

Licitação  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Amazonas.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais prevista no inciso I, do art. 18

da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 2005, e no art. 14,

inciso I, do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública

do Estado do Amazonas (Resolução nº 004/2012 – CSDPE/AM), por decisão

unânime de seus membros presentes na Reunião Ordinária, ocorrida no dia

26 de outubro de 2016, RESOLVE, mediante a presente Resolução, ALTERAR

DISPOSITIVOS  DA  RESOLUÇÃO  Nº  028/2014-CSDPE/AM,  nos  seguintes

termos:

Art. 1º Os art. 2º, 4º e 12, da Resolução nº 028/2014-CSDPE/AM, passam a

vigorar com a seguinte redação:

Art.  2°.  A Comissão de Licitação é composta de um presidente, um vice-

presidente, um coordenador, um membro da controladoria, um membro da

assessoria  jurídica,  dois  membros  de  apoio  e  dois  pregoeiros  de  livre

escolha do Defensor Público Geral. (NR)

Art. 4.° São atribuições do membro da Assessoria Jurídica:

I – realizar a análise inicial dos processos;

II – elaborar os editais de licitação; 

III  – analisar, examinar e emitir despachos de aprovação de processos de

dispensa e inexigibilidade de licitação;
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IV  –  emitir  pareceres  acerca  dos  recursos  administrativos  ou  quando

necessário;

V – emitir laudos jurídicos, quando necessário;

VI – executar outras atividades dentro da sua área de competência. (NR)

“Art. 12. (...)

V - ao membro da Controladoria Interna, R$ 1.000,00; 

VI – ao membro da Assessoria Jurídica, R$ 1.000,00. (NR)

Art.  2º Fica  revogado  o  parágrafo  único  do  artigo  4º  da  Resolução  n.

028/2014-CSDPE.

Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior fará publicar o texto consolidado

da Resolução n. 028/2014-CSDPE, com as alterações promovidas, no prazo

de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta Resolução.

Art. 4. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 27 de outubro de 2016

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR


