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GABINETE GERAL

JURÍDICO, CONTRATOS E LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2016
DO OBJETO – O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a cessão de salas pela FAAO, com destinação a instalação de um Núcleo de Atendimento Especializado
da Defensoria Pública do Estado do Acre, nos termo de legislação federal, estadual e municipal em vigor, bem como das suas posteriores alterações e atos normativos que
forem ulteriormente editados para o fiel cumprimento da presente avença.
DAS OBRIGAÇÕES
a) DA DEFENSORIA
1. Instalar um núcleo da Defensoria Pública no Estado nas dependências destinadas para este fim no edifício sede da FAAO.
2. Dotar, às suas expensas, o núcleo dos recursos humanos necessários para o seu funcionamento, não recaindo qualquer ônus trabalhista ou fiscal sob responsabilidade da
FAAO;
3. Suprir a unidade judiciária com equipamentos de informática, impressão e ainda, material de expediente;
4. Determinar os servidores e colaboradores a utilização de documento profissional de identificação para ingresso nas dependências da unidade judiciária cível, localizada na
FAAO, principalmente fora do horário normal de expediente, em dias não úteis e feriados, facultando-se à FAOO não permitir o ingresso de servidores que não estejam
devidamente identificados; e
5. Utilizar no núcleo acadêmico concludentes do Curso de Direito da FAAO, como estagiários, para atendimento das demandas decorrentes das atividades desenvolvidas no
núcleo.
b) DA FAAO
1. Ceder sem ônus para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO a(s) sala(s) destinada(s) para a instalação do núcleo Defensorial, bem como toda a mobília, equipamentos de
informática e outros como impressora térmica e monitor para uso do sistema de senha da Defensoria Pública, para uso dos servidores e estagiários da Defensoria Pública
necessária ao seu funcionamento;
2. Promover a instalação da rede interna e acesso à rede virtual de computadores (internet) e demais sistemas necessários.
3. Lotar no núcleo, servidor da Instituição de Ensino para auxiliar nos trabalhos a serem desenvolvidos:
4. Realizar reforma para adequação do espaço onde será o lotado Defensor Público e sua equipe de assessoria e apoio, quando necessário realizar a manutenção preventiva e
corretiva do espaço físico cedido, conservar e manter especialmente a limpeza e o consumo de água mineral, potável e energia.
DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
O presente Termo de Cooperação Técnica terá vigência de 2 (dois) anos a contar de sua publicação, podendo ser rescindido de comum acordo entre as partes ou mediante
denúncia por escrito, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias e, ainda, por inadimplência de suas cláusulas, de conformidade com a legislação.
DA ALTERAÇÃO
Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser alterado, bem como seu prazo de vigência prorrogado, observando o limite previsto na legislação vigente, por meio de termo
aditivo, de comum acordo entre as partes, desde que não haja mudança do objeto e que a solicitação seja feita no prazo mínimo de 20 (vinte) dias ates do término de sua
vigência.
DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2018.

ASSINAM: ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO pela Defensoria Pública do Estado e ANDREA GASTALDI DEL BORGO Pela Faculdade da Amazônia Ocidental FAAO.

EXTRATO DO CONTRATO N° 11/2019
Partes: Defensoria Pública do Estado do Acre e ao Prestador de Serviços SINVALDO GOMES DA SILVA, CPF sob nº. 387.162.912-04;
Objeto: Contratação para prestação de serviços para desinstalação e instalação de esquadrias metálicas e vidros, divisórias em MDF e DRY WALL, porta de madeira e vidros que entre si celebram
a Defensoria Pública do Estado do Acre;
Valor do contrato: O valor global do presente contrato é de R$ 14.910,00 (Quatorze mil, novecentos e dez reais);
Programa de Trabalho: 03092224827530000 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras;
Elemento de Despesas: 33.90.36.00.00;
Fonte de Recurso: 100 (RP);
Data de Assinatura: 18 de fevereiro de 2019;
Assinam: ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO pela Defensoria Pública do Estado e o Sr. SINVALDO GOMES DA SILVA, pela Contratada. 
Rio Branco – AC, 18 de fevereiro de 2019.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado

EXTRATO DO CONTRATO N° 12/2019
Partes: Defensoria Pública do Estado do Acre e a Empresa J. MOURÃO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/MF sob o nº 03.492.648/0002-00;
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível no município de Tarauacá/AC.
Valor do contrato: O valor global do presente contrato é de R$ 11.920,00 (onze mil, novecentos e vinte reais);
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Programa de Trabalho: 03092224827530000 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras.
Elemento de Despesas: 33.90.30.00.00
Fonte de Recurso: 100 - RP.
Data de Assinatura: 14 de fevereiro de 2019.
Assinam: ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO pela Defensoria Pública do Estado e o Sr. JOSÉ MOURÃO FILHO, pela Contratada. 
Rio Branco – AC, 14 de fevereiro de 2019.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado

EXTRATO DO CONTRATO N° 13/2019
Partes: Defensoria Pública do Estado do Acre e a Empresa J. S. CORDEIRO - EPP;
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente para atender as necessidades da DPE/AC;
Valor do contrato: O valor global do presente contrato é de R$ 130.390,80 (cento e trinta mil, trezentos e noventa reais e oitenta centavos);
Programas de Trabalho:
a) 03092224827530000 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras -   Natureza de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo - Fonte de Recurso: 100; e
b) 03128224827520000 - Manutenção do Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos Jurídicos –CEJUR/DPE-AC - Natureza de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo - Fonte de
Recurso: 700.
Data de Assinatura: 18 de fevereiro de 2019.
Assinam: ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO pela Defensoria Pública do Estado e o Sr. JORDNEY DE SOUZA CORDEIRO, pela Contratada.
Rio Branco – AC, 18 de fevereiro de 2019.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado
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