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PORTARIA N° 1285/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9°, 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 OSWALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR, matrícula n° 000.079-5A e 
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA, matrícula n° 000.518-5A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Contratação dos serviços de meio regular de transporte, legalmente 
apto, 	para 	atender 	defensores, 	servidores, 	estagiários 	e 
colaboradores a 	serviço da 	Defensoria 	Pública do 	Estado do 
Amazonas na cidade de Manaus, através de empresa, cooperativa 
de táxi ou serviço de transporte individual privado de passageiros, 
por meio de solução tecnológica para operação e gestão do serviço 
em tempo real, via aplicativos web e mobile visando garantir meios 
para que estes possam prestar suas funções institucionais de forma 
plena e célere — MANAUARA INTERMEDIAÇÂO DE SERVIÇOS DE 
TAXI EIRELI 

15/2019 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 
06 de novembro de 2019. 
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