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Atos da Subdefensoria-Geral
O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, DR. CARLOS EDUARDO
DE PAULA MONTEIRO, EM 2 DE JULHO DE 2019, DESPACHOU OS
SEGUINTES PROCESSOS:
Proc. nº 12070-14767/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento de aluguel do imóvel localizado na Gruta, referente
ao mês de junho de 2019. DESP.: Tendo em vista o despacho da Gerência Setorial
de Planejamento e Orçamento confirmando a existência de dotação orçamentária,
autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria Administrativa e Financeira para
tomar ciência do deferimento e, logo após, ao Setor de Contabilidade e Finanças
desta Instituição, para que sejam tomadas as medidas pertinentes para efetuar o
pagamento.
Proc. nº 12070-14784/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento da fatura da SAAE, alusiva ao imóvel localizado
em Penedo/AL, referente ao mês de junho de 2019. DESP.: Tendo em vista o
despacho da Gerência Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a
existência de dotação orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria
Administrativa e Financeira para tomar ciência do deferimento e, logo após, ao
Setor de Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam tomadas as
medidas pertinentes para efetuar o pagamento.
Proc. nº 12070-14783/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/
AL. Ass.: solicitação de pagamento do aluguel de salas comerciais, referente ao
Termo de Contrato DPE nº 039/2015, referente ao mês de junho de 2019. DESP.:
Tendo em vista o despacho da Gerência Setorial de Planejamento e Orçamento
confirmando a existência de dotação orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os
autos à Diretoria Administrativa e Financeira para tomar ciência do deferimento e,
logo após, ao Setor de Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam
tomadas as medidas pertinentes para efetuar o pagamento.
Proc. nº 12070-14779/2019. Int.: Diretoria de Administração e Finanças – DPE/
AL. Ass.: Repactuação do Termo de Contrato DPE/AL nº 020/2016. DESP.: De
acordo com a solicitação de fls. 02, autorizo a abertura de processo administrativo
com vista a promover a repactuação do Termo de Contrato DPE/AL nº 020/2016.
Vão os autos à Coordenadoria Contábil para análise e parecer. Após, à Diretoria
Administrativa e Financeira para as providências cabíveis.
Proc. nº 12070-14776/2019. Int.: Diretoria de Administração e Finanças – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento da empresa Telemar Norte Leste S/A (OI MÓVEL),
referente ao mês de junho de 2019. DESP.: Tendo em vista o despacho da Gerência
Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a existência de dotação
orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria Administrativa e
Financeira para tomar ciência e para o Setor de Contabilidade e Finanças para que
sejam tomadas as medidas pertinentes.
Proc. nº 12070-14775/2019. Int.: Diretoria de Administração e Finanças – DPE/
AL. Ass.: solicitação de pagamento da empresa POSTO IBN PINTO E SILVA &
CIA LTDA, referente ao mês maio de 2019. DESP.: Tendo em vista o despacho
da Gerência Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a existência
de dotação orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria
Administrativa e Financeira para tomar ciência e para o Setor de Contabilidade e
Finanças para que sejam tomadas as medidas pertinentes.
Proc. nº 12070-14774/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento do aluguel de salas comerciais, referente ao Termo
de Contrato DPE nº 043/2017, relativo ao mês de junho/2019. DESP.: Tendo em
vista o despacho da Gerência Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a
existência de dotação orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria
Administrativa e Financeira para tomar ciência do deferimento e, logo após, ao
Setor de Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam tomadas as
medidas pertinentes para efetuar o pagamento.
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Proc. nº 12070-14773/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/
AL. Ass.: solicitação de pagamento de aluguel do imóvel comercial localizado
na Gruta (Subsede), referente ao mês de junho/2019. DESP.: Tendo em vista o
despacho da Gerência Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a
existência de dotação orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria
Administrativa e Financeira para tomar ciência do deferimento e, logo após, ao
Setor de Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam tomadas as
medidas pertinentes para efetuar o pagamento.
Proc. nº 12070-14772/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento do aluguel do imóvel comercial situado na cidade
de União dos Palmares/AL, referente ao mês de junho/2019. DESP.: Tendo em
vista o despacho da Gerência Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a
existência de dotação orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria
Administrativa e Financeira para tomar ciência do deferimento e, logo após, ao
Setor de Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam tomadas as
medidas pertinentes para efetuar o pagamento.
Proc. nº 12070-14771/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento de aluguel do imóvel localizado em Penedo/AL,
referente ao mês de junho/2019. DESP.: Tendo em vista o despacho da Gerência
Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a existência de dotação
orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria Administrativa
e Financeira para tomar ciência do deferimento e, logo após, ao Setor de
Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam tomadas as medidas
pertinentes para efetuar o pagamento.
Proc. nº 12070-14769/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento de aluguel do imóvel localizado em Palmeira dos
Índios/AL, referente ao mês de junho/2019. DESP.: Tendo em vista o despacho
da Gerência Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a existência
de dotação orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria
Administrativa e Financeira para tomar ciência do deferimento e, logo após, ao
Setor de Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam tomadas as
medidas pertinentes para efetuar o pagamento.
Proc. nº 12070-14768/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento de aluguel imóvel comercial situado na Avenida
Comendador Leão, referente ao mês de junho de 2019. DESP.: Tendo em vista
o despacho da Gerência Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a
existência de dotação orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria
Administrativa e Financeira para tomar ciência do deferimento e, logo após, ao
Setor de Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam tomadas as
medidas pertinentes para efetuar o pagamento.
Proc. nº 12070-14766/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento de aluguel, referente ao Contrato nº 036/2018,
referente ao mês de junho de 2019. DESP.: Tendo em vista o despacho da Gerência
Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a existência de dotação
orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria Administrativa
e Financeira para tomar ciência do deferimento e, logo após, ao Setor de
Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam tomadas as medidas
pertinentes para efetuar o pagamento.
Proc. nº 12070-14765/2019. Int.: Diretoria Administrativa Financeira – DPE/AL.
Ass.: solicitação de pagamento de aluguel do imóvel localizado em Arapiraca/AL,
referente ao mês de junho/2019. DESP.: Tendo em vista o despacho da Gerência
Setorial de Planejamento e Orçamento confirmando a existência de dotação
orçamentária, autorizo o pagamento. Vão os autos à Diretoria Administrativa
e Financeira para tomar ciência do deferimento e, logo após, ao Setor de
Contabilidade e Finanças desta Instituição, para que sejam tomadas as medidas
pertinentes para efetuar o pagamento.
Proc. nº 12070-14764/2019. Int.: Sérgio Ricardo Silva do Nascimento. Ass.:
solicitação de férias. DESP.: Tendo em vista o despacho da Coordenadoria Setorial
de Pessoal às fls. 03, autorizo a fruição de férias pelo interessado no período de
1º a 30 de julho de 2019. Vão os autos à Coordenadoria Setorial de Pessoal para
anotações e arquivamento.
Proc. nº 12070-14745/2019. Int.: Gerência de Patrimônio e Almoxarifado – DPE/
AL. Ass.: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle
sanitário. DESP.: De acordo com a solicitação de fls. 02, autorizo a abertura de
processo administrativo para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de controle sanitário, nos moldes do Projeto Básico/Termo de Referência
apresentado às fls. 03/07. Vão os autos à Diretoria Administrativa Financeira para
as providências necessárias.
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Proc. nº 12070-14744/2019. Int.: Gerência de Patrimônio e Almoxarifado –
DPE/AL. Ass.: aquisição de pneus e contratação de serviço de balanceamento e
alinhamento dos pneus. DESP.: De acordo com a solicitação de fls. 02, autorizo
a abertura de processo administrativo para aquisição de pneus e contratação de
prestação de serviço de balanceamento e alinhamento, nos moldes do Projeto
Básico/Termo de Referência apresentado às fls. 03/05. Vão os autos à Diretoria
Administrativa Financeira para as providências necessárias.
Proc. nº 12070-14730/2019. Int.: Dácio Granja de Medeiros Costa. Ass.: solicitação
de pagamento de diária. DESP.: Vão os autos à Coordenação Contábil para analisar
a regularidade da documentação. Em caso positivo, remetam-se os autos à Gerência
Setorial de Planejamento e Orçamento para manifestação acerca da existência de
dotação orçamentária, voltando.
Proc. nº 12070-14593/2019. Int.: Luciana Vieira Carneiro. Ass.: solicitação de
férias. DESP.: Tendo em vista o despacho da Coordenadoria Setorial de Pessoal
às fls. 38, assim como a informação da realização de permuta relativamente à
designação para exercer suas funções em regime de plantão em data colidente ao
período solicitado (fls. 86), autorizo o usufruto de férias, inclusive com efeitos
retroativos, no período de 1º a 30 de julho de 2019. Vão os autos à Coordenadoria
Setorial de Pessoal para anotações e arquivamento.
Proc. nº 12070-14582/2019. Int.: Daniela Damasceno Silva Melo. Ass.: solicitação
de pagamento. DESP.: Tendo em vista o despacho da Gerência Setorial de
Planejamento e Orçamento confirmando a existência de dotação orçamentária,
autorizo o pagamento. Vão os autos ao Setor de Contabilidade e Finanças
desta Instituição, para que sejam tomadas as medidas pertinentes para efetuar o
pagamento.
Maceió, 2 de julho de 2019.
Hoana Maria Andrade Tomaz
Chefe de Gabinete
(Responsável pela Resenha)
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Diretoria de Administração e Finanças da DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE ALAGOAS, por meio de sua Diretora, em atenção ao disposto no
art. 16 da Lei 8.666/93, torna públicas as informações das aquisições e prestações
de serviços realizadas no exercício de junho de 2019, com fulcro no artigo 24, II da
Lei 8.666/93, bem como as aquisições realizadas através do Sistema de Registro de
Preços, conforme relação abaixo:
Processo: 12070-9273/2019
Empenho: 2019NE00422
Fornecedor: ALTEC – ALAGOAS TEC DE COMPUTADORES LTDA
CNPJ:04.254.990/0001-45
Objeto:Aquisição de projetor de no mínimo 3000 lumens.
Valor: R$ 2.399,99 (Dois mil trezentos e noventa e nove reais, e noventa e nove
centavos)
Data de emissão: 05/06/2019
Processo:12070-8578/2019
Empenho:2019NE00425
Fornecedor:A S SOUTO CONSULTORIA EM TIC EIRELI ME
CNPJ:14.080.573/0001-87
Objeto:Contratação de empresa ou profissional especializado para elaboração de
termo de referência, com vistas à definição do escopo da licitação a ser deflagrada
por esta Defensoria, para manutenção do sistema de gestão de processos eletrônicos
atualmente utilizado.
Valor: R$ 7.560,00 (Sete mil quinhentos e sessenta reais)
Data de emissão:06/06/2019
Processo:12070-10609/2019
Empenho:2019NE00430
Fornecedor:COMFERRAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA – ME
CNPJ:07.431.747/0001-43
Objeto:Aquisição de ferramentas e materiais de proteção e segurança.
Valor: R$ 1.241,20 (Um mil duzentos e quarenta e um reais, e vinte centavos)
Data de emissão:06/06/2019
Processo:12070-10894/2019
Empenho: 2019NE00435
Fornecedor:NOVO
MUNDO
RODOVIÁRIOS

CAMINHÕES

E

EQUIPAMENTOS
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CNPJ:11.840.303/0003-09
Objeto:Prestação de serviço da 2ª revisão obrigatória (20.000km ou um ano após a
realização da 1ª revisão) do veículo Caminhão VW/24.280, CRM 6X2, 2017/2018,
PLACA BCA -2072).
Valor: R$ 1.472,71 (Um mil quatrocentos e setenta e dois reais, e setenta e um
centavos)
Data de emissão:10/06/2019
Processo:12070-12077/2019
Empenho: 2019NE00448
Fornecedor:ANA KARINA FEITOSA ARAÚJO PEREIRA
CNPJ:19.148.000/0001-61
Objeto:Confecção de uniformes.
Valor: R$ 6.644,00 (Seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais)
Data de emissão:12/06/2019
Maceió, 02 de julho de 2019.
Mariana Soares Braga
Diretora de Administração e Finanças – DPE/AL
.

.

Atos da Corregedoria-Geral
PORTARIA Nº 25/CGDPE/2019
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relativos ao mês de maio de 2019. Defiro o requerido, reabrindo prazo para que as
informações sejam inseridas entre os dias 03 e 04 de julho de 2019. Publique-se.
Após, arquive-se. Maceió, 02 de Julho de 2019.
Processo nº 12070-14936/2019. Interessados: Luciana Vieira Carneiro e Welber
Queiroz Barboza. Despacho: Trata-se de solicitação conjunta de permuta de
plantão. Ante a ausência de prejuízo ao interesse público, haja vista que será
mantido o serviço à população, defiro o requerido. Lavre-se Portaria. Após,
arquive-se. Maceió, 02 de Julho de 2019.
Processo nº 12070-14136/2019. Interessada: Roana do Nascimento Couto.
Despacho: Trata-se de relatório com informações relativa(s) à(s) visita(s)
carcerária(s) realizada(s) no mês de abril de 2019, de acordo com o art. 5º, § 1º
da resolução CSDP nº 10/2012. Considerando que há relato de que as condições
do estabelecimento não são adequadas, recomendamos sejam tomadas medidas
administrativas e/ou judiciais que busquem a proteção dos interesses dos assistidos,
bem como, o cumprimento da Lei de Execuções Penais. Publique-se. Após,
arquive-se. Maceió, 19 de junho de 2019.
Processo n º12070-8138/2019. Interessada: Luciana de Almeida Melo. Despacho:
Em atenção ao encaminhamento de fl.73, informamos que o (a) requerente não está
designado(a), até o momento, para exercer suas funções em regime de plantão,
durante o período requerido, considerando que ainda não há escala de plantão
ordinário do ano de 2020. Maceió, 02 de julho de 2019.

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
ALAGOAS, no uso de suas atribuições conferidas no art. 21 da Lei Complementar
Estadual nº 29/2011, RESOLVE ALTERAR a Portaria nº 31/CGDPE/2018 para
DESIGNAR, a pedido dos interessados, o Defensor Público WELBER QUEIROZ
BARBOZA para prestar plantão cível, no dia 20 de julho de 2019.

Processo nº. 12070.14575 /2019. Despacho: Trata-se de termo de declaração
prestado a esta Corregedoria por assistido(a) a respeito de atendimento prestado
pelo órgão, em setor específico. Ante o conteúdo da manifestação, notifique-se o
Defensor (a) Público (a) citado no termo para, querendo, manifestar-se no prazo de
10(dez) dias. Maceió, 02 de julho de 2019.

Maceió, 02 de julho de 2019.

Processo nº 12070-13386/2019. Interessado: José Edson da Silva Pereira.
Despacho: (...) Assim, ante a regularidade das informações prestadas, bem como, a
ausência de prejuízos ao assistido, determino o arquivamento dos autos. Intime-se.
Maceió, 02 de julho de 2019.

JOÃO FIORILLO DE SOUZA
CORREGEDOR GERAL
A SUBCORREGEDORA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE ALAGOAS, DANIELY DE LIMA SOARES MELRO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, conferidas pela Lei Complementar Estadual 29/2011,
DESPACHOU os seguintes processos:
Processo nº12070-14746/2019. Interessada: Luciana de Almeida Melo. Despacho:
Trata-se de pedido de reabertura de prazo para inserção de dados de produtividade
relativos ao mês de maio de 2019. Defiro o requerido, reabrindo prazo para que as
informações sejam inseridas entre os dias 03 e 04 de julho de 2019. Publique-se.
Após, arquive-se. Maceió, 02 de Julho de 2019.
Processo nº12070-14921/2019. Interessado:Marcelo Barbosa Arantes. Despacho:
Trata-se de pedido de reabertura de prazo para inserção de dados de produtividade

Processo nº 12070-14589/2019. Interessada: Luciana Vieira Carneiro. Despacho:
Trata-se de apresentação de relatório informando as atividades desenvolvidas em
plantão criminal realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2019. Ante a necessidade
de inserção dos dados apresentados no sistema virtual do órgão, intime-se a
interessada para que efetue a aludida anexação, ressaltando-se que o sistema estará
aberto para tal fim entre os dias 04 e 05 de julho de 2019. Publique-se. Após,
arquive-se. Maceió, 02 de julho de 2019.
Maceió, 2 de julho de 2019.
Hoana Maria Andrade Tomaz
Chefe de Gabinete
(Responsável pela Resenha)

