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TERMO DE CONVALIDAÇÃO 

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no uso de suas 

atribuições legais, e: 

Considerando as disposições da Lei n° 8.666/93, especialmente 

seu artigo 61, parágrafo único que determina como condição 

indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a 

providência relativa à publicação resumida do respectivo 

instrumento; 

Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os 

atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, 

motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo a direitos de terceiros; 

Considerando que não se constata, na ausência de publicação 

do extrato do contrato do Anexo Único, qualquer lesão ao 

interesse público, uma vez que os respectivos procedimentos 

transcorreram na forma da lei; 

Considerando que a ausência da publicação do extrato ocorreu 

por circunstâncias alheias à atuação da Administração; 

Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei n°. 2.794 de 

2003, Lei de Processo Administrativo do Estado do Amazonas, 

que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos 

em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público 

nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas 

defeitos sanáveis: 

Fica convalidado o ato relativo ao contrato cujo extrato consta do 

Anexo Único deste ato administrativo, devendo ocorrer as s as 

respectivas publicações, na forma da Lei n°. 8.66j93, 

convalidação esta respaldada nos princípios da Adminis 	ão 

Pública e na Lei Federal n°. 9.784/99, visto que não se vjfca 
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lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício 

sanável na forma da lei. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 18 de novembro de 2019. 

Rafael Vinheiro on 	arbosa 
Defensor Pú o Geral do Estado 

ANEXO ÚNICO 
EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 013/2019-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.005458/2019-81 

CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. 

OBJETO: O objeto do presente contrato é a sublocação de um 
terço do imóvel situado na SAF/SUL quadra 02, lote 02, bloco b, 
sala 107, condomínio Via Office, Brasília/DF, com matrícula no 
RGI sob n°146.361. 

DATA DA ASSINATURA: 08 de Outubro de 2019. 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da sublocação, será de 
08/10/2019 à 21/02/2022. 

VALOR: O valor global estimado do presente contrato é de R$ 
226.079,12 (duzentos vinte e seis mil, setenta e nove reais e doze 
centavos.) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As despesa 
a execução do presente contrato correrão á conta das s g 
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dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101, Fonte de 
Recurso: 	01000000, 	Programa 	de 	Trabalho: 
14.422.3269.1222.0001, Natureza da Despesa: 33903910, tendo 
sido emitida pela CONTRATANTE para o presente exer io a 
Nota de Empenho n° 2019NE00857 de 08/10/2019, no v 	de 
R$ 21.998,32 (vinte e um mil, novecentos e noventa e oito 	e 
trinta e dois centavos). 
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