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CONTRATO N° 12/2019-DPE/AM 

Contrato de prestação de serviços técnicos 
especializados de organização e aplicação das 
provas do Concurso Público, que entre si firmam a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, com sede na Rua Maceió, n° 307 — Bairro 
Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrito no CNPJ sob o n°. 
19.421.427/0001-91, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO 
BARBOSA, brasileiro, casado, Defensor Público, residente e domiciliado nesta cidade, 
no Condomínio Residencial San Lorenzo, n°416 — Apto 1403— Adrianópolis, portador da 
Cédula de Identidade n° 1181876-0 SSP/AM e do CPF n°628.345.252-34 e de outro, a 
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, entidade fundacional de direito privado, sem fins 
lucrativos, sediada na Av. Prof. Francisco Morato, 1.565, na Capital do Estado de São 
Paulo, CEP 05513-900, registrada no 2° Cartório de Registro de Títulos e Documentos - 
Livro "A", n° 5, em 12 de dezembro de 1964, sob o n° 4.826, inscrição no CNPJ n° 
60.555.513/0001-90, devidamente registrada nos termos da Lei n° 1.493 de 13 de 
dezembro de 1951, no Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Educação e 
Cultura, reconhecida como de Utilidade Pública, nos âmbitos: federal, pelo Decreto n° 
87.122/82 do Governo Federal e mantida pelo Decreto de 27 de maio de 1992; estadual, 
pelo Decreto n° 4.500/74 do Governo do Estado de São Paulo, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor-Presidente 
Executivo, João Luis da Silva, em consequência da Portaria de Dispensa de Licitação n° 
973/2019-GDPG/DPE/AM e o que mais consta do Processo Administ vo n°  
004053/2019-25 — DPE/AM, doravante denominado por PROCESSO, na pre 	a das 
testemunhas abaixo nominadas ajustam o presente contrato o qual se re 	pelos 
termos do Art. 24, Inciso XIII, da Lei n° 8.666 de 21.06.93, segundo as 	as e 
condições seguintes: 
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE, serviços técnicos 
especializados de organização e aplicação das provas do Concurso Público para 
provimento de cargos do Quadro de Servidores, conforme descritos na Proposta Técnica 
n° 47B/2019. 

Parágrafo Primeiro 

O fornecimento de materiais e dos serviços técnicos especializados referidos 
nesta cláusula serão prestados conforme consta da Proposta Técnica n° 476/2019 da 
CONTRATADA, que fica fazendo parte integrante deste Contrato. 

Parágrafo Segundo 

As provas serão aplicadas na data a ser definida em comum acordo entre as 
partes, após assinatura do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A CONTRATANTE acatou os serviços aqui ajustados com fundamento no artigo 
24, Inciso XIII, da Lei n° 8.666 de 21.06.93, por se tratar de serviços técnicos com 
entidade de notória especialização, de inquestionável reputação ético-profissional e sem 
fins lucrativos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de prestação dos serviços objeto deste Contrato terá inicio a partir da 
data da sua assinatura e encerrar-se-á após a entrega dos resultados finais. 

Parágrafo Primeiro 

Os eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma de Atividades, por qualquer 
das partes, ocasionarão a compensação do número de dias de atraso em favor da outra 
parte, para a execução das tarefas a ela afetas. 

Parágrafo Segundo 

Os eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma de Atividades qu oderão 
ocorrer independentemente da vontade das partes ocasionarão a renego ção do 
Cronograma de Atividades, respeitada a capacidade operacional da CONTR T DA para 
absorver tais atrasos. 
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Parágrafo Terceiro 

O Cronograma de Atividades será planejado prevendo 4.000 candidatos inscritos. 
Caso o número de candidatos inscritos exceda substancialmente tal previsão, a 
CONTRATADA poderá proceder a revisão dos prazos constantes do Cronograma de 
Atividades, que poderá ocasionar alteração na data de aplicação da prova e de entrega 
dos resultados finais. A referida revisão objetiva possibilitar a efetiva realização das 
condições operacionais estabelecidas, como alocação dos candidatos, impressão, 
correção das provas e outras correlacionadas, bem como assegurar os procedimentos 
de segurança determinados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Na execução deste Contrato, competem especificamente à 
CONTRATANTE as seguintes obrigações: 

Encaminhar à CONTRATADA os pré-requisitos e descrições sumárias dos 
cargos, bem como elaborar e especificar os conteúdos programáticos das 
provas a serem publicados no Edital de Abertura de Inscrições, avalizando as 
modificações sugeridas pela CONTRATADA, quando cabíveis; 
Analisar, convalidar e autorizar a publicação do Edital de Abertura de 
Inscrições e Editais subsequentes, incluindo todos os Anexos pertinentes, em 
documento especifico fornecido pela CONTRATADA; 
Auxiliar a CONTRATADA na elaboração de todos os Editais e comunicados 
pertinentes ao Concurso Público, sendo certo que, havendo necessidade de 
alteração dos referidos Editais, o custo será suportado pela parte que houver 
dado causa; 
Publicar no Diário Oficial todos os Editais pertinentes ao Concurso, arcando 
com eventuais despesas; 
Responsabilizar-se, exclusivamente, na adequação das normas e 
procedimentos constantes no Edital a respeito da Legislação Especifica 
(Federal, Estadual e Municipal), se houver; 
Dirimir eventuais dúvidas dos candidatos, quanto à legislação ou à 
regulamentação do Concurso Público; 
Providenciar um posto de inscrição para os candidatos que não tiverem 
acesso à Internet, conforme descrito no item 2.2 da Proposta Técnica n° 
476/2019; 
Providenciar um profissional de saúde durante a aplicação das rovas, 
conforme descrito no item 2.9 da Proposta Técnica n° 47B/2019; 
Acompanhar a execução deste Contrato; 
Responsabilizar-se por avaliar os candidatos com deficiência, a 	dos e 
habilitados no Concurso Público de acordo com a legislação vigent 
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Analisar os recursos interpostos pelos candidatos referente ao resultado da 
avaliação multiprofissional dos candidatos com deficiência, conforme 
procedimentos definidos no Edital de Abertura de Inscrições; 

I) Responsabilizar-se pela avaliação, durante o estágio probatório, da 
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência dos candidatos, 
de acordo com a legislação vigente; 
Informará CONTRATADA a data de homologação do Concurso Público; 
Responsabilizar-se, no momento do recebimento dos documentos para posse, 
pela afixação de uma foto 3x4 do candidato, suas assinaturas e a transcrição 
de uma frase no formulário fornecido pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Na execução deste Contrato, competem especificamente à CONTRATADA 
as seguintes obrigações: 

Elaborar os Editais e Comunicados pertinentes ao Concurso Público, não se 
responsabilizando pelas informações referentes aos cargos e vagas 
oferecidas e restringindo a sua colaboração ao fornecimento de informações 
de caráter técnico, como normas sobre prestação e aplicação das 
correspondentes provas, características das provas, critérios de julgamento e 
de classificação de candidatos; 
Avaliar os conteúdos programáticos propostos pela CONTRATANTE e sugerir 
modificações, quando cabíveis, as quais deverão ser sempre avalizadas pela 
Comissão do Concurso antes da publicação no Edital de Abertura de 
Inscrições do Concurso; 
Elaborar o cartaz de divulgação e enviar via e-mail para afixação em 
estabelecimentos de ensino e outros locais de acesso ao público; 
Divulgar o Concurso por meio de jornais especializados e por outras mídias 
adequadas às características do Concurso, de acordo com formatação, 
dimensões e programação definidas pela própria CONTRATADA; 
Responsabilizar-se pelo processo de inscrição utilizando-se da Internet; 
Receber e analisar as informações para comprovação de isenção do 
pagamento do valor da inscrição nos termos das Leis n° 3.088/ 2006 e n° 
404/2017 de acordo com o item 2.2.2. da Proposta Técnica n° 47B/2019; 
Elaborar as listas de candidatos inscritos no Concurso, após finalização das 
inscrições realizadas pela Internet, em data a ser estabelecida no Cron ama 
de Atividades; 
Enviar o Cartão de Informação ao Candidato por e-mail para apli 	o das 
Provas Objetiva e Estudo de Caso; 
Elaborar, imprimir e acondicionar as provas referidas na Proposta T 	a n° 
47B/2019 e as Folhas de Respostas Personalizadas, em número 	'ciente 
para distribuição aos candidatos inscritos no Concurso Público; 
Manter sigilo quanto às provas; 	 (sik.e1/2";\ 
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k) 	Arcar com as despesas de provas especiais, se houver; 
I) 	Providenciar transporte para seus representantes de São Paulo - SP às 

cidades de Coari/AM, Eirunepé/AM, lranduba/AM, Lábrea/AM, 
Manacapuru/AM, Maués/AM e São Gabriel da Cachoeira/AM e retorno, para 
aplicação das Provas Objetiva e Estudo de Caso; 
Arcar com as despesas de estada de seus representantes nas cidades de 
Coari/AM, Eirunepé/AM, lranduba/AM, Lábrea/AM, Manacapuru/AM, 
Maués/AM e São Gabriel da Cachoeira/AM, durante os trabalhos de aplicação 
das Provas Objetiva e Estudo de Caso; 
Providenciar nas cidades de Coari/AM, Eirunepé/AM, lranduba/AM, 
Lábrea/AM, Manacapuru/AM, Maués/AM e São Gabriel da Cachoeira/AM, 
lugar seguro para a guarda de provas; 
Providenciar nas cidades de Coari/AM, Eirunepé/AM, lranduba/AM, 
Lábrea/AM, Manacapuru/AM, Maués/AM e São Gabriel da Cachoeira/AM, 
local para aplicação das Provas, observados os seus próprios parâmetros e 
quantitativos; 
Providenciar transporte local para os seus representantes, para a distribuição 
das provas e material de aplicação, para os trabalhos de visita, sinalização de 
escolas, treinamento de fiscais e aplicação das Provas Objetiva e Estudo de 
Caso; 
Providenciar o recrutamento de fiscais e de pessoal auxiliar para aplicação 
das Provas Objetiva e Estudo de Caso; 
Providenciar fiscais que utilizarão detector de metais durante a realização das 
provas; 
Arcar com todas as despesas decorrentes de pessoal requisitado para 
fiscalização das Provas Objetiva e Estudo de Caso e de pessoal auxiliar 
utilizado para os serviços de sinalização, limpeza e conservação dos locais de 
provas, observados os parâmetros e quantitativos definidos pela própria 
CONTRATADA; 
Responsabilizar-se pela aplicação e avaliação das Provas Objetiva e Estudo 
de Caso, conforme descritas na Proposta Técnica n° 4713/2019; 
Receber e analisar os recursos interpostos pelos candidatos, descritos no item 
2.14 da Proposta Técnica n° 47B/2019; 
Dar conhecimento aos candidatos das decisões dos recursos por meio do site 
da CONTRATADA; 
Fornecer os resultados das Provas Objetiva e Estudo de Caso, na data a ser 
definida no Cronograma de Atividades; 
Fornecer ao CONTRATANTE formulário especifico, para que, n 	to da 
posse, seja afixada uma foto 3x4 do candidato, como também, c 	as as 
assinaturas e a transcrição de uma frase; 
Emitir Laudo Técnico, validando a identidade dos candidatos ui 	am 
convocados para a posse, com base no resultado emitido p r 	ame 
grafotécnico. Este exame utiliza-se da cópia manuscrita de frase q 	consta 
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das instruções da capa do Caderno de Prova e, da frase transcrita no 
formulário específico no momento do recebimento do material para a posse. O 
prazo para a validação será de até 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento do material para contraprova; 

z) 	Guardar, em local apropriado, folhas de respostas, listas de presença e 
demais documentos relativos à aplicação das provas, pelo prazo de validade 
do Concurso, a contar da data de homologação. Concluído o prazo, o material 
será descartado, independentemente de comunicação prévia à 
CONTRATANTE. Os modelos dos diferentes tipos de Cadernos de Questões 
são guardados permanentemente. 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA poderá, eventualmente, na sua conveniência operacional, 
e sem prejuízo da qualidade e segurança do processo, transferir as obrigações 
decorrentes do presente contrato, no que tange as atividades abaixo relacionadas que 
poderão ser executadas por empresas especializadas: 

Recebimento do valor da inscrição pela Instituição Bancária (Internet); 
Lanche para o pessoal envolvido na aplicação (fiscal, pessoal de apoio, 
coordenador...); 
Transporte local para os coordenadores; 
Despacho aéreo das provas; 
Exame g rafotécnico. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR E FORMA DE 
PAGAMENTO 

Pela prestação dos serviços especializados descritos nesta proposta, a Fundação 
Carlos Chagas cobrará diretamente de cada candidato no ato da inscrição, os valores 
descritos a seguir: 

Cargos 
Valores retidos pela 

Fundação Carlos 
Chagas 

Valores repassados 
por candidato pagante 

à Defensoria 

Valores de 
Inscrição 

Analista 
R$95,00 

(noventa e cinco reais) 
R$15,00 

(quinze reais) 
R$110,00 

(cento e dez reais) 

Assistente 
R$ 75,00 

(setenta e cinco reais) 
R$ 10,00 

(dez reais) 

R$ 85, 
(oitenta qlciiico 

rea 

Parágrafo Primeiro 

Os valores de inscrição serão arrecadados em conta da Fundação Carlos Chagas. 
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Com a cobrança dos valores definidos, a Fundação Carlos Chagas assumirá, 
exclusivamente, os custos dos serviços sob a sua responsabilidade, conforme descritos 
na presente Proposta. 

Parágrafo Segundo 

Será de responsabilidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas o ônus 
referente aos candidatos que tiverem os requerimentos de isenção do valor de inscrição 
deferidos, considerando R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por candidato isento para o 
cargo de Analista e R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por candidato isento para o cargo de 
Assistente. 

Do montante a ser pago à Fundação Carlos Chagas referente aos requerimentos 
de isenção deferidos, será deduzido o total a ser repassado à Defensoria, conforme 
tabela prevista no item 7.1. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis após 
a aplicação das provas. 

Caso o montante a ser repassado à Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
seja superior ao total devido à Fundação Carlos Chagas referente aos requerimentos de 
isenção deferidos, o repasse será realizado em até 10 (dez) dias úteis após a aplicação 
das provas. 

Parágrafo Terceiro 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguinte 
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 01000000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1492.0001, Natureza da Despesa: 33903948, 
tendo sido emitida pela CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de Empenho 
n° 2019NE00697 de 02/09/2019, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

Este Contrato poderá ser modificado no todo ou em parte, por acordo entre à 
CONTRATADA e a CONTRATANTE, cuja definição e responsabilidade serão objeto de 
Termo Aditivo, subscrito pelas partes. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA manter o sigilo quanto às questões das prdias,jndo 
de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse sigilo, se decorrente 	çao 
ou omissão de seus empregados, prepostos ou de Bancas Examinador 	r ela 
constituídas. 
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Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA, como órgão executor deste contrato, incumbe-se de organizar 
e contratar as bancas para elaboração e a correção das provas, devendo a 
CONTRATANTE acatar o critério tradicional da confidencialidade de sua constituição. 

O critério de que trata esta cláusula consiste, basicamente, na segurança e no 
sigilo da seleção quanto a: 

Manter-se exclusivamente na alçada da CONTRATADA a indicação dos 
nomes dos participantes, internos e externos, que integram as referidas 
bancas; 
A CONTRATADA considera como requisito para seleção da Banca 
Examinadora responsável pela elaboração de provas, professores 
acadêmicos, de reputação ilibada, integrantes de instituições de ensino 
superior ou de órgãos técnicos, sob a orientação de uma equipe de 
psicometristas — especialistas em desenvolvimento de itens de testes e de 
provas — que asseguram a qualidade e a pertinência dos instrumentos de 
avaliação. Para cada processo são analisados os conhecimentos e 
habilidades requeridos, elaborando-se, então, os instrumentos de medida 
mais adequados; 
Assegurar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o momento de 
sua aplicação. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA responsabilizar-se-á, também perante terceiros, mormente os 
candidatos inscritos no Concurso Público, por prejuízos advindos do descumprimento de 
qualquer das atividades ou obrigações que lhe estejam afetas, nos termos deste 
Contrato. 

Parágrafo Terceiro 

Em face de impossibilidade técnica e legal de detecção e/ou interceptação de 
transmissões eletromagnéticas, feitas por intermédio de ponto eletrônico, telefonia 
celular ou qualquer outra tecnologia similar, a CONTRATADA em constatando eventos 
de tal natureza, e verificando pelos seus próprios meios o(s) nome(s) do(s) candidato(s) 
envolvido(s), procederá exclusivamente á anulação da(s) prova(s) do(s) mesmo(s). Tal 
procedimento estará restrito ao(s) candidato(s) envolvido(s), tendo em vista Ç4das as 
medidas de segurança adotadas pela CONTRATADA para evitar tais ocorrêncij  

CLÁUSULA NONA — DAS PENALIDADES NA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total otpafcial  do 
Contrato Administrativo, por culpa exclusiva da CONTRATADA, a sujeitará às 
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penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. As sanções aplicadas serão 
precedidas de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
Parágrafo Primeiro 

A multa prevista no artigo 86 e no inciso II do artigo 87 da Lei 8.666/93, será 
calculada sobre o quantum arrecadado com as taxas de inscrição, nos seguintes 
percentuais: 

De 5% (cinco por cento) no caso de inexecução total; 
De 2,5% (dois vírgula cinco por cento) no caso de inexecução parcial. 

Parágrafo Segundo 

As multas estabelecidas no Parágrafo Primeiro, acima, não serão aplicadas 
cumulativamente. 

Parágrafo Terceiro 

Caso a CONTRATADA não tenha créditos a receber; ou se este for inferior ao 
valor da multa, esta poderá ser recolhida através de depósito bancário, em conta 
indicada pela CONTRATANTE, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fazê-lo, 
após notificação oficial, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado e realização de 
Cobrança Judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

Ocorrendo descumprimento de cláusulas contratuais, por força maior ou caso 
fortuito, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE os motivos, 
acompanhados de documentos para a respectiva comprovação. A CONTRATANTE não 
responderá pelo descumprimento das obrigações previstas neste instrumento. 

Parágrafo Primeiro 

Ocorrendo interrupção dos serviços, decorrentes de eventos caracterizados como 
caso fortuito ou de força maior, a CONTRATADA deverá dar conhecimento à 
CONTRATANTE, por escrito, da ocorrência e de suas consequências. 

Parágrafo Segundo 

Durante o período impeditivo, definido no parágrafo anterior, as partes supoUt  
suas respectivas perdas. 
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Parágrafo Terceiro 

Se a razão impeditiva ou as suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) 
dias consecutivos, qualquer uma das partes poderá notificar a outra, por escrito, para o 
encerramento do presente Contrato, devendo as partes suportar independentemente 
suas respectivas perdas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste contrato, por qualquer das partes contratantes, 
poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 
8.666/93. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Primeiro 

A rescisão deste contrato poderá ser: 
Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a VIII, XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, 
notificando-se a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE; 
Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

Parágrafo Segundo 

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e 
fundamentado da autoridade competente. 

Parágrafo Terceiro 

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo, ainda, direito aos pagamentos 
devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. Para tanto, a CONTRATADA 
se valerá do Cronograma de Atividades, a ser elaborado em comum acordo com a 
CONTRATANTE, apurando os custos respectivos e emitindo a Nota Fiscal e Fatura 
correspondentes aos valores despendidos. 

Parágrafo Quarto 

Havendo a rescisão unilateral, suspensão ou adiamento do concurso, por f9tç 
determinação emanada da CONTRATANTE, todos os eventuais valores já auferid s ela 



a DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Maceió, 307 1  Nossa Senhora das Graças 1 Manaus/AM 1 CEP 69053 — 

135 Telefone (92) 3233-2087 E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  

CONTRATADA, por força de inscrições dos candidatos, deverão ser por esta repassados 
à CONTRATANTE. A CONTRATANTE responsabiliza-se, expressamente, sem qualquer 
solidariedade da CONTRATADA, por providenciar o reembolso aos candidatos 
unicamente do total por eles pagos para fins de inscrição ao concurso. No referido total 
inclui-se a importância paga à Instituição Recebedora das Inscrições para ressarcimento 
de seus serviços. 

Parágrafo Quinto 

Havendo a rescisão unilateral, suspensão ou adiamento do concurso, por força de 
determinação emanada da CONTRATANTE, outrossim, todas as eventuais despesas 
que a CONTRATADA tiver suportado para implementar a inscrição dos candidatos ao 
certame, tais como, tarifas bancárias, desde que comprovadas, deverão ser ressarcidas 
à CONTRATADA pela CONTRATANTE, a partir da emissão do competente recibo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Manaus, como competente para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato, em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. 

Manaus/AM, 02 de setembro de 2019. 

e-1- 	oiro 	 arbosa 

	

Defensor Pulai' 	do Estado 

FUND AO CARLOS CHAGAS 
João Luis da Silva 

etor-Presidente Executivo 

TESTEMUNHAS: 

Nome:Laja/ir"-  &In  
CPF: 8`10.71514 

Nome:  R44s1m girnõ 	/-13-6-33  
CPF: 	. 9 °15. '15 1,4 I  

    



ESTADO, em Manaus ‘  s  1 - •e setembro de 2019. ti  

RAFAEL 
Defens 

MONT O BARBOSA 
úblico Geral do Estado. 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Macei& 307 1 Nossa Senhora das Graças 1 Manaus/AM 1 

CEP 69053— 135 1 Telefone (92) 3233-2087 1 E-mail: 
gabinete@defensoria.am.gov.br  

DEFENSORIA PÚBLICA 
ey DO ESTADO DO AMAZONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 012/2019-
D PE/AM 

PROCESSO: 20000.0004053/2019-25 DPE/AM 

LICITAÇÃO: Dispensável com fundamento no art. 24, 
XIII, da Lei n°8.666/93. 

CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS e a FUNDAÇÃO CARLOS 
CHAGAS. 

OBJETO: serviços técnicos especializados de 
organização e aplicação das provas do II Concurso 
Público para provimento de cargos do Quadro de 
Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 

DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 2019. 

VIGÊNCIA: a partir da data da sua assinatura e encerrar-
se-á após a entrega dos resultados finais. 

VALOR: O valor global estimado do presente contrato é 
de $ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As 
despesas com a execução do presente contrato correrão 
à conta das seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 01000000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1492.0001, 
Natureza da Despesa: 33903948, tendo sido emitida 
pela CONTRATANTE para o presente exercício a Nota 
de Empenho n° 2019NE00697 de 02/09/2019, no valor 
de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 



DEFENSORIA PÚBLICA 
WRI DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gabinete do Defensor Público Geral 

Rua Maceió, 3071Nossa Senhora das Graças1 
Manaus/AM 1 CEP 69053 - 135 1Telefone 

(92)3233-20871E-mail: 
gabinete@defensoria.am.gov.br  

PORTARIA N° 1028/2019-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 IRENE MALTA DINIZ, matrícula 0377-8A e 
ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA, matrícula n° 000.533-9A para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuarem como fiscais do Contrato indicado no 
quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 

Prestação de serviços técnicos especializados de organização e 
aplicação das provas do Concurso Público para provimento de 
cargos do Quadro de Servidores. 

12/2019 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 16 de setembro de 2019. 

déma 

Defensor Público Ger a; MI: 
unior 
ercício 
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consideração do Senhor Defensor Público 
Geral, para ratificação. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Ordenador de Despesas 

RATIFICO a decisão supra nos termos do art. 
26 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tudo 
de acordo com as disposições acima citadas. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 10 de setembro de 2019 

RESOLVE: 
NOMEAR, nos termos do inciso VIII, do art. 9°, 
da Lei Complementar n°01, de 30 de março de 
1990, à vista de habilitação em concurso pú-
blico, para exercer o cargo de Defensor Público 
de 4a  Classe da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, o candidato abaixo especificado: 

NOME DO CANDIDATO VAGA CLASSIFIC 
AÇÃO 

GABRIEL HERZOG KENDE 180  18" 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 12 de 
setembro de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 1025/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9°, da Lei Complementar 
n.° 01, de 30 de março de 1990, consolidada na 
forma do art. 9° da Lei Promulgada n.° 51, de 
21.07.2004. 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão admfnis-
trativa, na forma do inciso V, do art. 9°, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o Edital de Resultado Final n° 
17/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico 
da DPE/AM, edição 894 de 10/12/2018; 
CONSIDERANDO a Portaria n° 528/2019-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Ele-
trônico da DPE/AM, edição n.° 1.006 de 
31/05/2019, que trata da nomeação da candi-
data Jessika de Lima Freire, para o preenchi-
mento das 17°  vaga, no cargo de Defensor Pú-
blico de 4°  Classe; 
CONSIDERANDO o constante no Processo n° 
20000.00008132/2019-13; 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N° 1028/2019-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 pastor; 

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui 
ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do 
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no 
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Melissa Souza Credie Borborema 
Corregedora Geral — DPE/AM 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
012/2019-DPE/AM 

PROCESSO: 	20000.0004053/2019-25 
DPE/AM 

LICITAÇÃO: Dispensável com fundamento 
no art. 24, XIII, da Lei n°8.666193. 

CONTRATANTES: A DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e a 
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. 

OBJETO: serviços técnicos especializados 
de organização e aplicação das provas do II 
Concurso Público para provimento de cargos 
do Quadro de Servidores Auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 
2019. 

VIGÊNCIA: a partir da data da sua assinatura 
e encerrar-se-á após a entrega dos 
resultados finais. 

VALOR: O valor global estimado do presente 
contrato é de $ 28.000,00 (vinte e oito mil 
reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
- As despesas com a execução do presente 
contrato correrão à conta das seguinte 
dotação 	orçamentária: 	Unidade 
Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 
01000000, Programa de Trabalho: 
14.422.3269.1492.0001, Natureza da 

Despesa: 33903948, tendo &do emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a 
Nota de Empenho n° 2019NE00697 de 
02/09/2019, no valor de R$ 28.000,00 (vinte 
e oito mil reais). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO, em Manaus, 02 de 
setembro de 2019. 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público Geral do Estado. 

fÁ DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Macero, 307 - Nossa Seniva das Graças 
CEP 69.053-135 1  Manaus.AM 

Rafael VInheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Publico Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
St-bdefenw,PubbtriGerg 

Melissa Souza Credie Elorborema 
Cerregednia Geia! 
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Corregedara Geral 
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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 IRENE MALTA 
DINIZ, matricula 0377-8A e ANDRÉ NONATO 
FRANCO DE SOUZA, matrícula n° 000.533-
9A para, sem prejuízo de suas atribuições, 
atuarem como fiscais do Contrato indicado no 
quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Prestação 	de 	serviços 	técnicos 
especializados de organização e 
aplicação das provas do Concurso 
Público para provimento de cargos 
do Quadro de Servidores. 

12/2019 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 16 de setembro de 2019. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em exercí- 

cio 

PORTARIA N.° 1.029/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso I, da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9° 
da Lei Promulgada n° 51, de 21 de julho de 

2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução n° 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria n° 669/2019-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo 1 da Resolução 
n°00212017 — CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
20000.007865/2019-22, datado de 02.09.2019; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público: 

Nome: MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA 
Cargo: Defensor Público de 1a Classe 
órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 
Destino: Maués/AM 
Período: 23 a 27.09.2019 
Especificação de Diárias: 

Quantidade: 5 (cinco diárias) 
Valor Unitário: R$ 585,56 
Valor das Diárias: R$ 2.927,80 

4.40% do valor básico da Diária: R$ 234,22 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.162,02 
Objetivo / Justificativa: 
Atuar nas audiências do Juizo de Direito. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 16 de setembro de 2019. 

Antonio Cacalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em exercí- 

cio 

PORTARIA N.° 1.032/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, 
inciso I, da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 90 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 

024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Número Documento 

2019NE00697 
Data Emissão 

02/09/2019 

Gestão 
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 

Processo 
024101.004053/2019 

NE Original 

Credor 
60555513000190 -FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS 

Licitação 
5 - Dispensa de Licitação 

Referência 
4jrt.24; XIII; Lei 8.666/93 

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 

2- Estimativo 
Valor 

28.000,00 

Unidade Orçamentária 	24101 	 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Programa Trabalho 	14.422.3269.1492.0001 	Ampliação do Quadro Funcional da DPE 

Fonte Recurso 	 01000000 	 Recursos Ordinários 

Natureza Despesa 	33903948 	 Serviços De Selecao E Treinamento 

	

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 

	

onvánlo 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

C ronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 G.00 	Março 	 0,00 	Abril 
Maio 	 0,00 	Junho 	 G,D0 	Julho 	 0,00 	Agosto 
Setembro 	 28.000,00 	Outubro 	 Novembro 	 0,00 	Dezembro 

0,00 

0,00 

0,00 

Descrição dos tens 

Unid. 
Serv. 

Descrição 
Contratação de Instituição Especializada para Prestação dos Serviços de Realização de Atividades Pertinentes 
Execução do H Concurso para Provimento dos Cargos de Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas. 
Termo de Referência n° 173/2019-DAOPE/AM; 
Parecer n° 391/2019-DAJAUDREAM; 
Portaria n° 973/2019-GDRG/DPVAM publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defansoria Pública do Estado do 
Amazonas no dia 30i082019; 
Ata de Dispensa de Licitação n°043Q019-DAD/DPEiAM. 	r2111118.  TRONCO:44k DE PESSOA JURIZCA • Ca 1 

19421.427/000141 
DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS 
Rua Maceió, n2 307 

L  Nona Senhora das Graças 
CEP 69053-135 

Manaus 

	

Qtde 	Preço Unitário Preço Total 

	

1 	28,000.0000 	28.000,00 

10f 

77ziago a va Ribeiro 
Diretor Adju to FinanCeiro 

DP /AM 

.„., ii 

Orde  •  d Despesas 

Saldo Anterior: 
	

150.000,00 
	

Valor do Empenho: 
	

28.000,00 	 Valor Disponível 
	

122.000,00 

Data de Entrega: 
	

15/09/2019 
	

Local de Entrega: 
	

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da NE: 
	MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA 
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