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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA No 1345, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

Elogia servidores.

O  Defensor  Público-Geral  do  Estado  do  Amapá,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019;

CONSIDERANDO o processo eletrônico nº 2022.12.16.9613-12/DPE-AP;

R E S O L V E:

Art. 1º. Elogiar os servidores: Arthur Silva Brito - Assessor Técnico Nível I, Carlos André
dos Santos Nery – Chefe da Divisão de Controle e Registros Contábeis, Danila Nayara de
Oliveira Pontes Dumont – Chefe da Divisão de Atividades, Indenizações e Rescisões, Gabriel
Martins da Silva – Chefe da Divisão de Consignações e Auxílios, Joseleide Cristina Machado
Oliveira – Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, Odimir Lopes Ferreira – Assessor
Técnico  Nível  I,  Pedro  Rodrigues  Gonçalves  Leite  –  Chefe  do Departamento  de Estágio
Forense e Taimara Pereira de Abreu – Chefe do Departamento de Folha de Pagamento,  em
reconhecimento  à atuação  incansável  e  competente  através  dos  serviços  prestados  à
Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado do Amapá.

Art.  2º. Esta  Portaria  será  incluída  nos  assentamentos  funcionais  dos  servidores  acima
citados.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá, em 19 de dezembro de 2022.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Púbico-Geral do Estado do Amapá

  



PÁGINA: 02 

Macapá – Amapá, 
segunda-feira, 19 de dezembro de 2022

Ano II  
Edição nº 229

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº 1346, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

Designa servidores como fiscais do Contrato
nº 076/2022  com a empresa ELETRO SHOP
EIRELI  do  Processo  nº  2022.11.28.671-21-
DPE-AP.

O  Defensor  Público-Geral  do  Estado  do  Amapá,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1º – Designar os servidores, Demétrio Brazão Monteiro - Chefe do Departamento de
Serviços Gerais/DPE-AP  e  Valdira da Silva Nobre, Chefe do Departamento de Material,
Patrimônio e Almoxarifado/DPE-AP para atuarem como fiscais do contrato nº 076/2022 do
Processo  nº 2022.11.28.671-21– DPE-AP, da empresa  ELETRO SHOP EIRELI, CNPJ:
21.004.183/0001-93 que  trata  da Aquisição  de  Móveis,  Equipamentos  de  Informática,
Eletro e Eletrônico (CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 18.000 e 60.000 BTUS),  com
vigência de 07/12/2022 à 06/12/2023.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 19 de dezembro de 2022.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Púbico-Geral do Estado do Amapá
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022 – DPE/AP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no
CNPJ. sob o nº 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n°. 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do  Amapá,  o  Sr.  JOSÉ  RODRIGUES  DOS  SANTOS  NETO  nomeado  pelo  Decreto  nº  1.399,
publicado no Diário Oficial  do Estado,  nº 7.634,  de 25 de março de 2022 e a empresa  R. G DE
ANDRADE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ. sob nº  02.343.430/0001-31, estabelecida na  Avenida:
Av.  Padre  Júlio  Maria  Lombard,  Nº  397  -  Centro  -  68900-030,  neste  ato  representada  pelo  seu
representante  legal,  o  Sr.  Rozelida  Gonçalves  de  Andrade,   CPF.  nº  051.213.452-91,  RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela
alcançada  e  nas  quantidades  cotadas,  em  conformidade  com  o  edital  de  licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP, devidamente homologado, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº. 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual  aquisição de
refrigeradores do tipo FRIGOBAR, para atender às demandas da Defensoria Públi-
ca do Amapá DPE-AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vence-
dora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITA-
TIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na
proposta são as que seguem:

Item Descrição do Serviço Quant. Unid. Valor
Unitário

Valor
Total

1

Refrigerador do tipo FRIGOBAR:
Capacidade  para  96  litros,  congelador,
prateleira interna removível,  com altura
ajustável.  Iluminação  interna  LED,
categoria  energética  “A”,  “bivolt”,  cor
preta,  porta  de  vidro,  refrigeração  por
compressor,  display  digital,  garantia
mínima de 1 (um) ano, gás refrigerante
ecológico,  certificado  do  Inmetro,
manual em português, assistência técnica
local.
Marcas: Midea; Ref: BCA10P2.

10 Und. R$ 1.660,00 R$ 16.600,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado
do Amapá – DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria
Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publica-
ção do extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico
da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, ca -
bendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por moti-
vo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no pra-
zo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar supe-
rior àqueles praticados no mercado;

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa,  será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CON-
TRATANTE.

6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decor-
rente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

7.  DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 

7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do forneci -
mento/serviço imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP  convocará a
empresa cujo preço foi registrado.

7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/
execução do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quanti-
tativos solicitados, o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do
Termo de Referência – Anexo I do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº
040/2022 – DPE/AP.
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7.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos e quantitativos solicita-
dos durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os
objetos, conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELE-
TRÔNICAS SPR. Nº 040/2022 – DPE/AP e em seus anexos e na proposta apresentada, preva-
lecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

7.5.  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de
contrato e de emissão de nota de empenho.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP.

8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso as-
sumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

8.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do De-
creto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão par -
ticipante  a  aplicação  da  penalidade  (art.  6º,  Parágrafo  único,  do  Decreto  nº
7.892/2013).

8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os servi-
ços que dela poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no
Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP.

9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas
obrigações para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos
do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP e da
sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as
partes, para todos os fins.

9.3. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta
ata, independentemente de transcrição:

9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP;

9.3.2. Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP;

9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10. DO FORO
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10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o
competente para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Esta-
do do Amapá – DPE/AP e a empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contra-
tos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa
Oficial  do  Estado,  conforme  o  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  61  da  Lei  nº
8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 19 de dezembro de 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor  Público - Geral do Estado do Amapá

R. G DE ANDRADE EIRELI - ME
CNPJ.: 02.343.430/0001-31

Rozelida Gonçalves de Andrade
CPF: 051.213.452-91
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no
CNPJ. sob o nº 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n°. 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do  Amapá,  o  Sr.  JOSÉ  RODRIGUES  DOS  SANTOS  NETO  nomeado  pelo  Decreto  nº  1.399,
publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634, de 25 de março de 2022 e a empresa A C FERREIRA
EIRELI – (CLIQUE TELECOM), inscrita no CNPJ. sob nº 33.292.847/0001-46, estabelecida na Av.
ACQUAVILLE  (RESD.  AQV.  TUCUNARE)  -  QD  28  LT  17  B,  N°  1380, CEP:  68.929-543,
Santana/AP,  neste  ato  representada  pelo  seu  representante  legal,  o  Sra.  ADALCINEIA COSTA
FERREIRA, CPF. nº 646.898.322-34, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada
nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  nas  quantidades  cotadas,  em
conformidade  com o  edital  de  licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  Nº  038/2022  –  DPE/AP,
devidamente homologado, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei  nº 8.666,  de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade
com as disposições a seguir:

12. DO OBJETO

12.1. A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  (MONITOR),
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte inte-
grante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcri-
ção.

13. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITA-
TIVOS

13.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na
proposta são as que seguem:

GRUPO 02

Item Especificação Unid. Quant Valor
unitário Valor Total

01

● Monitor Tamanho 23,8 - 23,5 ou
24”;
Widescreen (16:9) Resolução: 1920
x 1080 FHD
Brilho: 300 Tipo de painel: TN, IPS
ou
WVA Taxa de atualização: 60 Hz
● Conexão:  1x  HDMI  2.0  e  1x
Display Port 1.2 ou 
2x HDMI 2.0
● Ergonomia:  VESA:  100  x  100
mm Ajuste de 
regulagem e altura e possibilidade
de inclinação
● Energia:  Fonte  Interna:
100~240V - 50/60 Hz
Marca: LG
Monitor 23.8 LG 24bl550 J-B 

Unid. 200 R$ 864,50 R$ 172.900,00

Valor total da compra R$ 172.900,00
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14. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

14.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado
do Amapá – DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria
Contratações.

15. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

16. VALIDADE DA ATA

16.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publica-
ção do extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico
da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP.

17. REVISÃO E CANCELAMENTO

17.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

17.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, ca -
bendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

17.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por moti-
vo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

17.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

17.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

17.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

17.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no pra-
zo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

17.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar supe-
rior àqueles praticados no mercado;

17.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

17.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa,  será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CON-
TRATANTE.

17.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decor-
rente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

18.  DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 

7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimen-
to/serviço imediato, a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empre-
sa cujo preço foi registrado.
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7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/
execução do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quanti-
tativos solicitados, o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do
Termo de Referência – Anexo I do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº
038/2022 – DPE/AP.
7.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos e quantitativos solicita-
dos durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os
objetos, conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELE-
TRÔNICO SPR. Nº 038/2022 – DPE/AP e em seus anexos e na proposta apresentada, preva-
lecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de contra-
to e de emissão de nota de empenho.

19. DAS PENALIDADES

19.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 038/2022 – DPE/AP.

19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso as-
sumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

19.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do De-
creto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão par -
ticipante  a  aplicação  da  penalidade  (art.  6º,  Parágrafo  único,  do  Decreto  nº
7.892/2013).

19.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os servi-
ços que dela poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no
Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 038/2022 – DPE/AP.

20.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas
obrigações para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos
do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 038/2022 – DPE/AP e da
sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as
partes, para todos os fins.

20.3. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta
ata, independentemente de transcrição:

20.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 038/2022 – DPE/AP;

20.3.2. Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP. Nº 038/2022 – DPE/AP;

  



PÁGINA: 010 

Macapá – Amapá, 
segunda-feira, 19 de dezembro de 2022

Ano II  
Edição nº 229

20.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

21. DO FORO

21.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o
competente para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Esta-
do do Amapá – DPE/AP e a empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contra-
tos dela advindos.

22. DA PUBLICIDADE

22.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa
Oficial  do  Estado,  conforme  o  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  61  da  Lei  nº
8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 16 de dezembro de 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

A C FERREIRA EIRELI – (CLIQUE TELECOM)
CNPJ.: 33.292.847/0001-46

ADALCINEIA COSTA FERREIRA
CPF: 646.898.322-34
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022 – DPE/AP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no
CNPJ. sob o nº 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n°. 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do  Amapá,  o  Sr.  JOSÉ  RODRIGUES  DOS  SANTOS  NETO  nomeado  pelo  Decreto  nº  1.399,
publicado no Diário Oficial  do Estado,  nº  7.634,  de  25 de março de 2022 e a  Empresa  EBSEG
EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ. sob nº 26.587.635/0001-20,
estabelecida na Rua: São Sebastião, nº 2203 - Centro - CEP: 68035-730 - Bairro: Santarem - PA, neste
ato  representada  pelo  seu  representante  legal,  o  Sr.  Ivo  Silva  Alves,   CPF.  nº  773.890.262-00,
RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa  indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, em conformidade com o edital de licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP, devidamente homologado, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº.
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual  aquisição de
refrigeradores do tipo FRIGOBAR, para atender às demandas da Defensoria Públi-
ca do Amapá DPE-AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vence-
dora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITA-
TIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na
proposta são as que seguem:

Item Descrição do Serviço Quant. Unid. Valor
Unitário

Valor
Total

1

Refrigerador do tipo FRIGOBAR:
Capacidade  para  96  litros,  congelador,
prateleira interna removível,  com altura
ajustável.  Iluminação  interna  LED,
categoria  energética  “A”,  “bivolt”,  cor
preta,  porta  de  vidro,  refrigeração  por
compressor,  display  digital,  garantia
mínima de 1 (um) ano, gás refrigerante
ecológico,  certificado  do  Inmetro,
manual em português, assistência técnica
local.
Marcas: Midea; Ref: BCA10P2.

100 Und. R$ 1.280,00 R$ 128.000,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado
do Amapá – DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria
Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publica-
ção do extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico
da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, ca -
bendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por moti-
vo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no pra-
zo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar supe-
rior àqueles praticados no mercado;

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa,  será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CON-
TRATANTE.

6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decor-
rente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

7.  DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 

7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do forneci -
mento/serviço imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP  convocará a
empresa cujo preço foi registrado.

7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/
execução do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quanti-
tativos solicitados, o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do
Termo de Referência – Anexo I do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº
040/2022 – DPE/AP.
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7.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos e quantitativos solicita-
dos durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os
objetos, conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELE-
TRÔNICAS SPR. Nº 040/2022 – DPE/AP e em seus anexos e na proposta apresentada, preva-
lecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

7.5.  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de
contrato e de emissão de nota de empenho.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP.

8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso as-
sumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

8.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do De-
creto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão par -
ticipante  a  aplicação  da  penalidade  (art.  6º,  Parágrafo  único,  do  Decreto  nº
7.892/2013).

8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os servi-
ços que dela poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no
Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP.

9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas
obrigações para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos
do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP e da
sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as
partes, para todos os fins.

9.3. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta
ata, independentemente de transcrição:

9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP;

9.3.2. Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP. Nº 040/2022 – DPE/AP;

9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10. DO FORO
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10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o
competente para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Esta-
do do Amapá – DPE/AP e a empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contra-
tos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa
Oficial  do  Estado,  conforme  o  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  61  da  Lei  nº
8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 19 de dezembro de 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor  Público-Geral do Estado do Amapá

EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA
CNPJ.: 26.587.635/0001-20

Ivo Silva Alves
CPF: 773.890.262-00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no
CNPJ. sob o nº 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n°. 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do  Amapá,  o  Sr.  JOSÉ  RODRIGUES  DOS  SANTOS  NETO  nomeado  pelo  Decreto  nº  1.399,
publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado,  nº  7.634,  de  25  de  março  de  2022  e  a  empresa  L&E
DIVERSIDADE COML. LTDA, inscrita no CNPJ. sob nº 01.013.839/0001-27, estabelecida na rua.
FELIPE DOS SANTOS Nº 372, CEP:  96.080-100, PELOTAS - RS, neste ato representada pelo seu
representante legal, o Sr. EDUVIRGENS LUCIANE BATISTA DE ALMEIDA, CPF. nº 910.312.900-
44, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, em conformidade com o edital de licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 033/2022 – DPE/AP, devidamente homologado, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº.
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMA-
PÁ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Refe-
rência, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, indepen-
dentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITA-
TIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na
proposta são as que seguem:

GRUPO 05

Item Especificação Unid. Quant Valor
unitário Valor Total

16

Perfurador de papel  02 furos para
aproximadamente  25  folhas,
metálico,  com  margeador  na  cor
preta

Und 300 R$ 39,33 R$ 11.799,00

17

Perfurador de papel  02 furos para
aproximadamente  70  folhas,
metálico,  com  margeador  na  cor
preta

Und 100 R$ 119,30 R$ 11.930,00

Valores totais R$ 158,63 R$ 23.729,00
Valor total da compra R$ 23.729,00
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado
do Amapá – DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria
Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publica-
ção do extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico
da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, ca -
bendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por moti-
vo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no pra-
zo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar supe-
rior àqueles praticados no mercado;

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa,  será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CON-
TRATANTE.

6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decor-
rente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

7.  DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 

7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimen-
to/serviço imediato, a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empre-
sa cujo preço foi registrado.
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7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/
execução do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quanti-
tativos solicitados, o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do
Termo de Referência – Anexo I do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº
033/2022 – DPE/AP.
7.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos e quantitativos solicita-
dos durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os
objetos, conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELE-
TRÔNICO SPR. Nº 033/2022 – DPE/AP e em seus anexos e na proposta apresentada, preva-
lecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de contra-
to e de emissão de nota de empenho.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 033/2022 – DPE/AP.

8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso as-
sumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

8.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do De-
creto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão par -
ticipante  a  aplicação  da  penalidade  (art.  6º,  Parágrafo  único,  do  Decreto  nº
7.892/2013).

8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a
Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os servi-
ços que dela poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no
Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 033/2022 – DPE/AP.

9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas
obrigações para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos
do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 033/2022 – DPE/AP e da
sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as
partes, para todos os fins.

9.3. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta
ata, independentemente de transcrição:

9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 033/2022 – DPE/AP;

9.3.2. Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP. Nº 033/2022 – DPE/AP;
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9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10. DO FORO

10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o
competente para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Esta-
do do Amapá – DPE/AP e a empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contra-
tos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa
Oficial  do  Estado,  conforme  o  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  61  da  Lei  nº
8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 16 de dezembro de 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

L&E DIVERSIDADE COML. LTDA
CNPJ.: 01.013.839/0001-27

EDUVIRGENS LUCIANE BATISTA DE ALMEIDA
CPF: 910.312.900-44
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTRATO Nº 076/2022

Vinculado ao Processo nº 2022.11.28.671-21 – DPE/AP

Contratante:  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO  AMAPÁ,  CNPJ:
11.762.144/0001-00.  Contratado:  ELETRO  SHOP EIRELI,  CNPJ: 21.004.183/0001-93;
Objeto: aquisição de AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
ELETROS E ELETRÔNICOS para atender às demandas da Defensoria Pública do Amapá;
Fundamentação  Legal:  Lei  nº  8.666/93,  Lei  nº  10.520;  Vigência:  de  07/12/2022  à
06/12/2023. Dotação Orçamentária: Programa: 1.03.422.0074.2019, Ação: 2019, Fonte 107,
Natureza: 449052; Nota de Empenho nº 2022NE00881, referente ao Pregão Eletrônico nº
001/2022  e  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  005/2022, Valor  Global  do  Contrato:  R$
49.000,00 (quarenta  e  nove  mil  reais). Signatários:  JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
NETO, Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 1399/2022,
de 25 de março de 2022, pela contratante e REGINALDO RODRIGUES FARIAS JÚNIOR
pela contratada.

Item Especificação Quant. Valor Unit. Valor Total

21

CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS -
AR  CONDICIONADO  -  Modelo:  splithiwall;
Cor:  branca;  Capacidade  refrigeração:  18.000
Btus;  Ciclo:  frio;  Vazão de  ar:  mínimo de  700
m³/h; característica adicional: tecnologia inverter;
Voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A.

10 R$  2.500,00 R$ 25.000,00

24

CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTUS -
AR CONDICIONADO - Modelo: piso teto; Cor:
branca;  Capacidade  refrigeração:  60.000  Btus;
Ciclo: frio; Vazão de ar: mínimo de 1360 m³/h;
Voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A.

03 R$ 8.000,00 R$ 24.000,00

 Macapá-AP, 07 de dezembro de 2022

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, torna público que o Excelentíssimo Sr.
Defensor Geral, em 19/12/2022, homologou o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP.
Nº 040/2022 - DPE/AP, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de aquisição de refrigeradores do tipo FRIGOBAR, para atender as demandas da Defensoria
Pública, adjudicado-o item 01 em favor da empresas  R. G DE ANDRADE EIRELI - ME,
CNPJ Nº. 02.343.430/0001-31, valor de R$ 16.600,00 (dezesseis  mil e seiscentos reais), e o
item 02 em favor  da  Empresa:  EBSEG  Empresa  Brasileira  de  Segurança LTDA, CNPJ:
26.587.635/0001-20, valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte oito mil reais)

Macapá/AP, 19 de dezembro de 2022.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral - DPE/AP

Edição assinada eletronicamente por:

  


