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CONTRATO N° 006/2016-DPE/AM. 

CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SÃO 
JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, 
NA FORMA ABAIXO: 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade de Manaus, 
Capital do Estado do Amazonas, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
ATRAVÉS DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, situada na Rua Maceió, n° 307 — Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, 
inscrita no CNPJ sob o n'.19.439.861/0001-07, 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, RG 1181876-
O SSP/AM e CPF n° 628.345.252-34, e a empresa SÃO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-
ME, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta 
Comercial do Estado do Amazonas sob o n° 401796, sediada nesta cidade, na Rua Bernardo Michiles, 
n° 02, Bairro de Petrópolis, inscrita no CNPJ n° 06.343.012/0001-03, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por seu bastante procurador Sr. ISAIAS DE 
SOUZA PENHA, brasileiro, casado, diretor comercial, residente e domiciliado nesta cidade na Rua 
Julio Cesar da Costa, n° 78, Conjunto Jardim Petrópolis, bairro Petrópolis, portador da C.I. n° 
1127742-4 e CPF n° 417.839.482-72, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 
20000.001759/2016-DPE/AM, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas 
adiante nominadas ajustam o presente CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS 
INTERNAS E EXTERNAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por 
Dispensa de Licitação, na forma do artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, conforme 
Portaria n° 543/2016-GDPG/DPE/AM, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a CONIRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREA INTERNA, 

ERIAIS E 
DES DA 

stantes nos 
vessem 

EXTERNA E ESQUADRIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, M 
EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UN 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, na forma do Projeto Básico e da Proposta 
autos do PROCESSO, os quais passam a integj o presente instrumento como se 
transcritos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços ora contratados serão 
realizados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global. 

Parágrafo Único. O objeto deste contrato será recebido provisoriamente e definitivamente como 
disposto no art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA FISCALIZAÇÃO: À CONTRATANTE é assegurado o direito de, 
a seu critério e através de representante especialmente designado, exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços e do comportamento do pessoal da 
CONIRATADA, sem prejuízo desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou serviçais. 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos 
de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo. A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços 
contratados e às consequências e implicações, próximas ou remotas. 

Parágrafo Terceiro. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

Parágrafo Quarto. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA é obrigada a manter preposto, aceito pela Administração, no 
local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A 
CONTRATADA é obrigada a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a 
terceiros, em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços a 
cargo de concessionários. 

Parágrafo Único. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: A 
CONTRATADA é única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e 
prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
provenientes da execução dos serviços, objeto deste contrato e quaisquer que tenham sido as medidas 
preventivas adotadas, respondendo por si e seus sucessores. 

obrigações 
videnciária 

despesas 
e noturno), 

astos e 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA é também responsável por todos os encargos 
concernentes às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária, 
que resultem ou venham a resultar da execução deste contrato, bem como por t 
decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (di 
despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, to 
encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços. 
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Parágrafo Segundo. A CONTRATADA obriga-se a afastar qualquer empregado ou funcionário seu 
do local de serviços, cuja presença, a juízo da FISCALIZAÇÃO, seja considerada prejudicial ao bom 
andamento, regularidade e perfeição dos mesmos. 

Parágrafo Terceiro. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes 
das legislações mencionadas no parágrafo primeiro, não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização 
e o uso do equipamento reparado. 

Parágrafo Quarto. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos à CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 48 horas, contados da notificação à CONTRATADA, do ato administrativo que lhes fixar o 
valor, sob pena de multa. 

CLÁUSULA SEXTA — DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA:  Havendo necessidade de 
contratação de mão de obra para a execução do objeto do presente contrato, a CONTRATADA deverá 
efetuar a sua captação por intermédio do Sistema Nacional de Emprego — SINE-AM. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  O prazo da prestação 
dos serviços ora contratados será de 180 (cento e oitenta) dias, contados de 10/10/2016 a 08/04/2017, 
sem qualquer interrupção, vedada a sua prorrogação. 

Parágrafo Único. A CONTRATANTE é obrigada a rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
executados em desacordo com o contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PREÇO MENSAL DOS SERVIÇOS:  Os serviços ora contratados 
serão pagos em 6(seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 39.821,04 (Trinta e nove mil, oitocentos 
e vinte e um reais e quatro centavos). 

CLÁUSULA NONA — DA FORMA DE PAGAMENTO:  O pagamento à CONTRATADA será 
efetuado mensalmente, em correspondência com os serviços prestados e com os valores fixados na 
cláusula anterior, mediante apresentação de faturas devidamente atestadas por funcionário que não seja 
o ordenador de despesa, faturas essas que serão processadas e pagas segundo a legislação vigente. 
Nesta oportunidade, a CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento dos encargos 
previdenciários decorrentes deste Contrato, em atenção ao art. 31, caput e § 3° da Lei n°8.212/91. 

Parágrafo Único. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos recolhimentos dos encargos 
previdenciários autoriza a CONTRATANTE, na ocasião do pagamento, à retenção das importâncias 
devidas como garantia, até a comprovação perante a Fiscalização, da quitação da dívida, na forma do 
disposto no § 1°, do art. 31, da Lei n°8.212/91. 

CLÁUSULA DÉCIMA — GARANTIA DOS SERVIÇOS — A CONTRATADA garante o serviço 
executado, comprometendo-se a corrigir qualquer impropriedade que se verifique à restação dos 
serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO VALOR:  O valor global para cobrir 	spesas com a 
execução do contrato é de R$ 238.926,24 (Duzentos e trinta e oito mil, novecentos e gis reais e 
vinte e quatro centavos). 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: REAJUSTAMENTO — O valor aqui pactuado não sofrerá 
reajuste de qualquer espécie ou natureza. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES: Em caso de inexecução total ou 
parcial, execução imperfeita ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, a CONTRATADA, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ficará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/93. 

Parágrafo Primeiro. As penas acima referidas serão propostas pela autoridade competente, assegurado 
à CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via administrativa. 

Parágrafo Segundo. Serão aplicadas as seguintes multas: 
I - Advertência 
II — Mutas moratórias de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, por dia, até o trigésimo 
dia de atraso, se o serviço não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pela 
Administração; 
III — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de inexecução da 
obrigação assumida; 
IV — Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global deste contrato, no caso de inexecução total 
ou parcial deste contrato. 
V — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de recusa injustificada da 
prestadora dos serviços em assinar o contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA — DA RESCISÃO DO CONTRATO: O presente contrato 
poderá ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, através de uma das formas 
prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
CONTRATANTE: A rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as 
seguintes consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, 
desde já, os direitos da CONTRATANTE de: 

I - assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato seu; 
II - ocupação e utilização, se for o caso, das instalações, dos equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato; 
III - retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro. A aplicação das medidas previstas nos itens 1 e 2 desta cláusula fica a critério da 
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta. 

Parágrafo Segundo. Na hipótese do item 2 desta cláusula, o ato será precedido de expressa 
autorização do Defensor Público Geral do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA CESSÃO: O presente contrato não oder ser objeto de 
cessão ou transferência, total ou parcial, a não ser com a prévia e e 	anuência da 
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio a ser publicado no Dián 	*al do Estado. 
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Parágrafo Primeiro. A cessionária ficará sub-rogada em todas as responsabilidades, obrigações e 
direito do cedente. 

Parágrafo Segundo. O pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e devidamente 
fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e comprovar as razões de força maior que 
impossibilitem o cumprimento do contrato. 

Parágrafo Terceiro. A cessionária indicada deverá atender a todas as exigências relacionadas com a 
sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos estabelecidos no Edital e na legislação 
específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE  
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR: Caberá a declaração de suspensão 
temporária do direito de participar de licitação, ou do impedimento para contratar ou a declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar na administração direta ou indireta do ESTADO e nas Fundações 
instituídas pelo Poder Público Estadual, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n° 
8.666/93, e suas alterações, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 
cinco ou de dez dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, 
respectivamente. 

Parágrafo Primeiro. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no 
Diário Oficial do Estado. 

Parágrafo Segundo. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento para 
contratar não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 

Parágrafo Terceiro. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação, perante a 
própria autoridade que a aplicou, após 02 (dois) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS RECURSOS: Contra as decisões que tiveram aplicado 
penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo: 
I - interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias da ciência 
que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e de multa; 
II - interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias da 
publicação no Diário Oficial da decisão de suspenso do direito de licitar, impedimento de contratar ou 
rescindir administrativamente o contrato; 
III - formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do Diário Oficial do 
Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: O prese 
ser alterado, através de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da Lei 8.666/9 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas cond 
acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços ora contratados, em até 2 +0 
cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
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Parágrafo Segundo. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para os 
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no 
parágrafo anterior; 

Parágrafo Terceiro. No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os 
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos 
de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenização por outros 
danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados; 

Parágrafo Quarto. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, 
conforme o caso; 

Parágrafo Quinto. Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA comunicar à CONTRATANTE os 
eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços dos 
serviços ora contratados, sob pena, de no caso de redução do valor dos serviços, ser obrigada a 
indenizar imediatamente a CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DO CONTROLE:  A CONTRATANTE providenciará, nos prazos 
legais, a remessa de exemplares do presente contrato ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAZONAS. A CONTRATANTE não se responsabilizará por indenização de qualquer natureza em 
decorrência de atos ou fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle da Execução Orçamentária e da 
Administração Financeira. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DA DOCUMENTAÇÃO:  A CONTRATADA e seus 
representantes legais apresentaram neste ato os documentos comprobatórios de suas condições 
jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos 
órgãos fiscais previdenciários públicos, a que estiver vinculada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:  As 
despesas com a execução o presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701; Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001; 
Natureza da Despesa: 33903702; Fonte: 04010000, tendo sido emitida pela CONTRATANTE, a Nota 
de Empenho n.° 2016NE00339, em 07/10/2016, no valor de R$ 108.844,22 (cento e oito mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), ficando o saldo restante no valor de R$ 
130.082,42 (cento e trinta mil, oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) para ser empenhado à 
conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — DO FORO:  O foro do presente contrato é o desta cidade 
de Manaus, com expressa renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que tenha/Ou venha a ter, por 
mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO:  A CONT 	TE obriga-se a 
promover a publicação do presente contrato às suas expensas, devendo providen 	para ocorrer no 
prazo estabelecido no parágrafo único, art. 61 da Lei n°8.666/93. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA— DA CLÁUSULA ESSENCIAL:  Constitui, também, cláusula 
essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a 
impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de exceção de inadimplemento, como fundamento para a 
unilateral interrupção da prestação dos serviços, exceto nos casos previstos na Lei 8.666/93. 

Parágrafo Único. A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA — DAS NORMAS APLICÁVEIS:  O presente contrato rege-se 
por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou 
regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do presente termo, 
especialmente a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e a legislação referente aos 
Planos Econômicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas econômicas deste contrato, 
declarando a CONTRATADA conhecer todas essas normas, concordando em sujeitar-se às 
estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente 
transcritas no presente instrumento. 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos. 

Man 	 bro de 2016. 

SÃO 30 E SERVIÇOS 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N" 006/2016-DPE/AM. 
CELEBRANTES: Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
e a empresa São Jorge Serviços de Limpeza Ltda. 

OBJETO: Contratação emergencial dos serviços de conservação 
e limpeza de área interna, externa e esquadria, com fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos para atender as 
necessidades da sede e unidades da Defensoria Pública do Estado, 
na forma do Projeto Básico e da Proposta constantes dos autos do 
PROCESSO, os quais passam a integrar o presente instrumento 
como se nele estivessem transcritos. 

DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2016. 

PRAZO: 12 (doze) meses, contados de 10/10/2016 a 
10/10/2017. 

VALOR: O valor global do contrato é de R$ 238.926,24 
(duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e 
vinte e quatro centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E EMPENHO: - As 
despesas com a execução do presente contrato correrão, no 
presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Unidade Orçamentária: 24701; Programa de Trabalho: 
14.422.3269.1222.0001; Natureza da Despesa: 33903702; Fonte: 
04010000, tendo sido emitida pela CONTRATANTE, a Nota de 
Empenho n.° 2016NE00339, em 07/10/2016, no valor de R$ 
108.844,22 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e 
vinte e dois centavos), ficando o saldo restante no valor de R$ 
130.082,42 (cento e trinta mil, oitenta e dois reais e quarenta e dois 
centavos) para ser empenhado à conta da dotação que for 
consignada no orçamento vindouro. 

FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n° 
20000.001759/2016-DPE, Lei n° 8.666/93 e alterações. 

DEFENSORIA PUBLI 1 1 STADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 10 de 	 6. 

heir i ontei 	bosa 
Defensor P ico Geral do Estado 

Rua Maceió, n° 307 — Nossa Senhora das Graças, Manaus-Am CEP: 69.053-135 
Fone/Fax (92) 3234-3097 — e-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  (14tel&K- 
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EXTRATO 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 00612016-
DPEJAM. 
CELEBRANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e a empresa São Jorge Serviços de Limpeza 
Ltda. 
OBJETO: Contratação emergencial dos serviços de 
conservação e limpeza de área interna, externa e 
esquadria, com fornecimento de mão de obra, materiais 
e equipamentos para atender as necessidades da sede e 
unidades da Defensoria Pública do Estado, na forma do 
Projeto Básico e da Proposta constantes dos autos do 
PROCESSO, os quais passam a integrar o presente 
instrumento como se nele estivessem transcritos. 

nhei on ro Barbosa 
sor Púdilco Gerat do Estado 

P0ktÁRÍAS°45001140,1,GibPeAM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9°, inciso VIII, XII e XXV, 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 disposto noart. 2°, da Resolução n° 
028/2014 	CSDPE/AM e suas alterações, que 
regulamenta à criação e as atribuiçõbs da Comissão de 
Licitação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

RESOLVE: 
I - PRORROGAR, no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, pelo prazo de 12 (doze) meses, a 
Portaria n° 493/2015-GDPG/DPE/AM, que instituiu a 
Comissão de Licitação da DPEJAM, a contar de 21 de 
outubro de 2016; 
II - Os integrantes da Comissão farão jus à 
remuneração prevista no artigo 12 da Resolução n° 
028/2014 - CSDPE/AM, no valor correspondente às 
fun 6es exercidas 
Matricula Servidor Função 
000.219-4A Manuela Cantanhede Veiga 

Antunes 
Presidente 

000.346-8A Gileika Karen Lege Rocha Vice-Presidente 
Pregoeira 

000.342-5A Camila Kimura de Menezes Coordenadora/ 
Pregoeira 

000.228-3A Aline Patricia Brito Amorim Pregoeira 
000.176-7A Rudson Fernandes Nunes Pregoeiro 

000.195-3A Laércio 	Timóteo 	da 	Silva 
Junior Membro 

000.277-1A Luiz Claudio de Sena Membro 

Cientifique-se cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 13 de outubro de 
2016. 

DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2016. 
PRAZ?, 12 (doze) meses, contados de 10/10/2016 a 

eak  _10/10/2017. 
VALOR: O valor global ..clo contrato é de R$ 238.926,24 
(duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e seis 
reais e vinte e quatro centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As 
despesas com a execução do presente contrato correrão, 
no presente exercício, à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701; Programa 
de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001; Natureza da 
Despesa: 33903702; Fonte: 04010000, tendo sido 
emitida pela CONTRATANTE, a Nota de Empenho n.° 
2016NE00339, em 07/10/2016, no valor de R$ 
108.844,22 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta e 
quatro reais e vinte e dois centavos), ficando o saldo 
restante no valor de R$ 130.082,42 (cento e trinta mil, 
oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) para ser 
empenhado à conta da dotação que for consignada no 
orçamento vindouro. 
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n° 
20000.001759/2016-DPE, Lei n° 8.666/93 e alterações 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 10 de outubro de 2016. 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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Número 33.387 ANO CXXII 

PODER JUDICIÁRIO 
Procuradoria Geral do Estado 

PORTARIA N.° 58012016-GSPGE 
CONCEDE 	Licença 
Especial ao Procurador do 
Estado que menciona. 

O SUBPROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

CONCEDER nos termos do Artigo 66, 
IV, da Lei n.° 1.639/83, ao Procurador do Estado 
de 2° Classe CLÓVIS SMITH FROTA JUNIOR, 
Matrícula n.° 172.051-1 B, licença especial pelo 
prazo de vinte e nove dias referente ao quinquênio 
de 2007/2012, a contar de 17.10 a 14.11.2016. 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE e 
PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO SUBPROCURADOR-
GERAL DO ESTADO, Manaus, 17 de outubro de 
2016. 

/ALISO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 

Defensoria Pública 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N°006/2016-DPEMM. 

CELEBRANTES: Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
e a empresa São Jorge Serviços de Limpeza Ltda. 

OBJETO: Contrata* emergencial dos serviços de conservação 
e limpeza de área interna, externa e esquadria, com fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos para atender as 
necessidades da sede e unidades da Defensoria Pública do Estado, 
na forma do Projeto Básico e da Proposta constantes dos autos do 
PROCESSO, os quais passam a integrar o presente instrumento 
como se nele estivessem transcritos. 

DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2016. 
PRAZO: 12 (doze) meses, contados de 10/10/2016 a 
10/10/2017. 

...VALOR: O valor global do contrato é de R$ 238.926,24 
(duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e 
vinte e quatro centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: • As 
despesas com a execução do presente contrato correrão, no 
presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Unidade Orçamentária: 24701; Programa de Trabalho: 
14.422.3269.1222.0001; Natureza da Despesa: 33903702; Fonte: 
04010000, tendo sido emitida pela CONTRATANTE, a Nota de 
Empenho n.° 2016NE00339, em 07/10/2016, no valor de RS 
108.844,22 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e 
vinte e dois centavos), ficando o saldo restante no valor de R$ 
130.082,42 (cento e trinta mil, oitenta e dois reais e quarenta e dois 
centavos) para ser empenhado à conta da dotação que for 
consignada no orçamento vindouro. 

FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo ri' 
20000.001759/2016-DPE, Lei n°8.666/93 e alterações. 

DEFENSORIA PÚB 	 TADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 10 



Barbosa 
Estado 

DEFENSOR1A 
PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

PORTARIA N.° 578/2016-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9°, inciso XII e XXII, 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 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 fiscal; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao fiscal 
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: 
DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, 
inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, o servidor JORGE 
ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, Gerente, matrícula n° 
000.179-1A, para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar 
como fiscal do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

OBJETO DO CONTRATO N° DO CONTRATO 

Serviços de Conservação e Limpeza — 
São Jorge 

006/2016 

Cientifique-se, cumpra- 	ublique-se. 
GABINETE DO DEF SOR ÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZON 	 19 e outubro de 2016. 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças - Manaus/AM, CEP 69053-135 
Telefone (92) 3622-5948 	E-mail: gabinetesub@defensoria.am.gov.br  



Rafael Vieheir0 Montei 0 Barbosa 
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Leonardo Cunham Silvecde•Aguier 	• 
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DEF ENSOR IA 
POBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2016 	 Ano 2, Edição 328 Pág. 1/1 

PORTARIA N.° 578/2016-GDPG1DPE/AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9°, .inciso XII e XXII, da Lei 
Complementar n.° 01, de 30 de março de 1990, 
consohdáda na forma do art. 9°, da Lei Promulgada 
n°51, de 21.07.2004; 
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 fiscal; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao fiscal 
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: 
DESIGNAR, em conformidade cóm o disposto no artigo 
58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, o servidor 
JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, 
Gerente, matricula n° 000.179-1A, para, sem prejuízo de 
suas atribuições, atuar como fiscal do Contrato indicado 
no quadro desta Portaria. 

OBJETO DO CONTRATO N° DO 
CONTRATO 

Serviços de Conservação e Limpeza — São 
Jorge 

00612016 

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 19 de outubro 
de 2016. 

Ra e Vinhei o ro Barbosa 
Defensor 12  • ico Geral do Estado 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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ap DEFENSORIA 
Pü BLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

ERRATA 

QUE SE FAZ AO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 
N° 006/2016-DPE/AM, celebrado entre a Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e a empresa São Jorge Serviços de 
Limpeza LTDA — EPP, publicado no DOE no dia 18/10/2016, 
pag. 1 do Poder Judiciário, edição 33.387. DOEDPEAM no dia 
17/10/2016, edição 325 pág. 1. 

ONDE SE LÊ: 12 (doze) meses, contados de 10/10/2016 a 
10/10/2017. 

LEIA-SE: 180 (cento e oitenta) dias, contados de 10/10/2016 
a 08/04/2017. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manau 	ovembro de 2016. 

Rafael Vin ro Monteiro rbosa 
De 	sor Público Geral 

RliCegioo 

EI42172.Le 

(I I -.1£ 
A-DPEimA 



Defensor Público Gera 

tiPlerw 

D.O.E. DPE/AM - SEGUNDA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2016 	 ANO 2, EDIÇÃO 336 PÁG. 2/6 

designado. 
§1.° Membros que não participam do GTI poderão ser 
designados para atuar voluntariamente, de forma 
itinerante, nas cidades do interior do Estado do 
Amazonas onde não houver Defensoria Pública 
instalada. 
Art. 4.° Os membros do GTI poderão ser divididos para 
atendimento simultâneo e/ou sucessivo em mais de uma 
cidade do interior do Estado do Amazonas, mediante 
designação da Subdefensoria Pública Geral. 

DA ATUAÇÃO DO GTI 
Art. 5.° A atuação do GTI na localidade consistirá: 
I — Na verificação e peticionamento de todos os 
processos com réu preso; 
II — Na inspeção carcerária do estabelecimento penal ou 
da delegacia de policia; 
III — Na realização de audiências judiciais nas áreas de 
família e criminal; 
IV — No atendimento e no peticionamento inicial; 
V — Na realização de audiências extrajudiciais; 
VI — Na realização de palestras sobre as atribuições da 
DPE/AM. 
VII — Na elaboração de relatório dos atos praticados e 
envio à Corregedoria Geral da DPE/AM. 
§1.0  O protocolo judicial dos atendimentos será de 
responsabilidade dos membros designados para atuação 
na localidade. 
§2.° Os membros do GTI que atuaram na localidade não 
se vinculam pessoalmente aos processos judicias 
decorrentes do atendimento realizado. 
§3.° Os membros do GTI poderão ser designados para 
atuar nos órgãos de execução da capital, caso haja 
necessidade. 
Art. 6.° A autuação do GTI na localidade designada pelo 
Subdefensor Público Geral dar-se-á pelo prazo máximo 
de 07 (sete) dias corridos. 
Art. 7.° Para realização do atendimento poderão ser 
destacados pela Subdefensoria Pública Geral mais de 01 
(um) membro do GTI. 
Art. 8.° A Subdefensoria Pública Geral oficiará os órgãos 
públicos municipais para estabelecimento de parcerias 
quando da realização do atendimento na localidade. 

Art. 9.° A Subdefensoria Pública Geral oficiará os juizos 
aonde não houver Defensoria Pública instalada acerca 
da criação do GTI, para fins de unificação da pauta de 
audiências em uma semana do mês. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 07 de novembro de 
2016. 

ERRATA 

QUE SE FAZ AO EXTRATO DO TERMO DE 
CONTRATO N° 006/2016-DPE/AM, celebrado entre 
a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a 
empresa São Jorge Serviços de Limpeza LTDA — 
EPP, publicado no DOE no dia 18/10/2016, pag. 1 
do Poder Judiciário, edição 33.387. DOEDPEAM no 
dia 17/10/2016, edição 325 pág. 1. 

ONDE SE LÊ: 12 (doze) meses, contados de 
10/1012016 a 10/10/2017. 

LEIA-SE: 180 (cento e oitenta) dias, contados de 
10/10/2016 a 08/04/2017. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 04 de Novembro de 2016. 

ae 	ralei 	on ro Barbosa 
Defensor P leo Geral do Estado 

PORTARIA N° 59012016-GDPG/DPE/AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9°, inciso XVI da Lei Complementar 
n° 01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do 
art. 9 da Lei n°51, de 21.07.2004, considerando ainda o 
que dispõe a resolução n° 034/2014-CSDPE/AM de 
01.06.2014, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público: 

NOME: THIAGO NOBRE ROSAS 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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MATutWA 

STADO, em 

PORTARIA N.' 560/2016-GSPGE - 	CONCEDER 
nos Ronca do artigo 65, 1, da Lei n.' 1.76246, ao Servidor 
RODECRDO LEAL DA SILVA, matricula n.' 150.517-3 D, 
licença médica pelo prato de sessenta dias, a cornar de 20.09 a 
18.11 

5 	-5 01. C 
redor-Gerei do Eeado 

O 4 4  

PORTARIA N. 563/1016-GSPGE - CONCEDER 
dois dias de férias à Procuradora do Estado AM/RFA 
PEREIRA DE FREITAS, matricula n.' 209.692-ID. reforme 
ao e:se:cicio de 2016, nos dias de 13 e 14.10.2016. 

PORTARIA N.' 564/2016-GSPGE - CONCEDER 
cinco dias de férias à Procuradora do Estado ANA MARCELA 
GRANA DE ALMEIDA, matricula o' 172.2294 C, refern 
ao exercicio de 2016,a cornar de 17 a 21.10.2016. 

PORTARIA N.* 565/2016-GSPGE 	- CONCEDER 
vinte e trás dias de faias à Servidora ERISCRIA RAMOS 
LOUREIRO RODRIGUES, matricula n.' 131.744-0 E. 
referente ao exercklo de 2014,a contar dc 06 a 28.102016. 

PORTARIA N.' 5664016-GSPGE 	- CONCEDER 
dois dias de férias à Pnaceradont do listado CLARA MARIA 
UNDOSO E LIMA , matricula n.' 118,342-7 E. referente ao 
exerckio de 2015, tendias 13 e 14.102016. 

PORTARIA N. I 567/2016-GSPGE 	- CONCEDER 
trinta dias de ferias à Servidom MARIA DAS GRAÇAS 
GOMES PEREIRA, matricula n 147.286-0 F. referente ao 
exerckio 2016,a contar de 19.09. 18.10.2016. 

PORTARIA N.' 571/2016-GSPGE - CONCEDER 
nos termos do artigo 66.1, datei 1.63943. Procurada* do 
Estado ANA EUNICE CARNEIRO ALVES, matricule o° 
107.461-6 F, cinco dias para tratamento de saúde, a contar de 
10.10.2016. 

00 ESTADO. ire 

FADaS J COM 

TriRent do talo 
o 4 4 9 

ro Barbosa 
Geral do Estado 

0 4  5 5 

171 sexta-feira, lide novembro de 2016 	 40a 	OFIC 	 
( PODER JUDICIÁRIO )-- 	

PORTARIA N.' 5513/2016-GSPGE - 	CONCEDER 
nos ternos do migo 76, capnt, da Lei n.' 1.762/86, trinta dias de 
fiança especial ao Savklor JORGE DE SOUZA SALES, 
matricula n.' 106.568-8 E. referente ao tillinetknio de 2002/2007, 
a contar de 03 loa 1'11.2016. 

PORTAIR4 N.' 6590016-GSPGE - CONCEDER 
nos termos do artigo, 66. Inciso III, da Lei n.' 1.639/33. à 
Procuradas do Estado ItUTII XIMENT.S DE SÁBISIA, 
matricule n.• 020,194-4 C, referente a licença maternidade, pelo 
parada sessenta din, contar de 15.09 e 13.11.2016. 

RESENHA DE PONTARIAS N.'302016-CSPGE 

O StOSPROCORADORGERAL 00 ESTADO. no uso de 
suas antepões legais, expedlu 05 aegirktes atos 
administratNos: 

PORTARIA N' 562/2016-GSPGE - CONCEDER 
nos termos do artigo 65, 1, da Lei ri*  1.76246, à Servidora 
ANTONIA PINTO DOS SANTOS. matricula n, 009318-1 B. 
licença médioa pelo prazo de noventa dias no perlado de 28.08. 
25.11.2016. 

Ministério Público 

EXTRATO 

Protetor: SEI n..2016.003328. 
ratgrele: Contrato Administrativo Ar 0e1/2016 MP/PC1. 
Licitação: Pregão Presencial n3Sartr/016 - CPI JMPfiXl1. 
Objeto: Prestafle de serviços de agenciamento de viagen.ç 
compreendendo notmea. emiasSo, man-asho e rernareaçáo de 
bilhetes de ramagens atheas enrimara e internacionais. Para 
atendimento das necessidade' do Miniatehe Publico do 
Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral dv justiça. 
Valor: RS 375000A0. 
Dotaer0 Onannentárite Unidade Orçamentária: 03101 - 
eaallr.lr1OTi• Coral de justiça; Programa de Trabalho: 
03.12200012001E001; rente: 0100 - Recursos Ordinf rios: 
Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Aereas. tendo 
sido emitida, pela CONTRAl'ANTR em 26A0/2016, a Nela 
de Empenho ha 2016NE01016, no valor global de RS 
65.62.5.00. 
Vigência: 12 (doce) mesea, contados da atoinaluza, 
empreendendo it período de 01.112016 a 31.10.2017. 
Contratante: MinIsiérlo Público do Estado do Ainanmas/ 
Procuradoria-Geral de lua*. 
Contratada: Uatumã Empreendimentos Turistkos Ltda. 
Signatários: EXM.I. Sn. Leda Mara Nascimento Albuquerque 
(Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativut.) e a Sra. A gilete Martins de Carvalho 
(Representante Legal da Contratada). 
Data: 01.11.2016, 

FI 0° 45' 
(-` 

LEDA MARA NASCIA NIOnl,BUOUFROUE 
Subproeurodora.Grral de 'estios ivra 

Assunto, Admintstmtivus 

Defensoria Pública 

lb DE FENSOR IA 
PUBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

EXTRATO DO 1°TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 003/2016 - DPE/AM 

PREGÃO ELETRÔNICO tê 0102015 - DPE/AM, Processo 20000.001228/2015. 
Coruramme: Defensoria Publica do Estado do Amazonas, alffi: 19.421.427/0001.91. 
Contratada: Lanlink Informática Lida, CNP): 41.587.502/0001-48. 

Objeto: Substituição no ore/Imbui° da Ata de Registro de Preços n' 03/2016 -Registro 
de Preços para Aquisição de Licenças de Softwares - a razão social da 
CONTRATADA, em face da cisão parcial da Lanlink Informática LTDA. com  a 
transferencia de parcela de suas atividades para. Ladink Soluças e Comercialização 
em Infomitica S/A, que assume todas as obrigações da contatada. 
Desta forma, o preambulo no mencionado pacto passa a vigorar coma seguinte rednilo: 
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPFJANI. com  sede na Rua Maceió, n' 
307 - Nossa Senhora das Graças - Manaus - AM.. inscrita no GIFT sob o n• 
19.421.427/0001-91, representada neste ato pelo Defensor Público Geral. Dr. Rafael 
Vidreiro Monteiro Barbosa, rias (ermos da I.ei Federal n* 10320/2002. Decreto Federal 
n.° 5.450/2035. Decreto Estadual n. 21.17842000, Decreto Estadual n. 24.818/2005. Lei 
Complementar Federal n' 123/2036 e subsidiariamente pela Lei Federal n' 8.666/1993 e 
legislação pertinente e demais normas legais aplicáveis, e a empresa Lardink Soluções e 
Cornercializaçâo em Informática 5/A, situada na Rua Si SILN. Quadra 2. Bloco F. YR. 
Sala 1033 - Edif. Exceurive Office Tower - Asa Norte - Brasília/DF inscrita no CNIT 
sob o n' 19.877.285/0002-52. representada por François Charles Rosa Boris, portador 
do CI°F n' 256382.123-91. celebram o presente Temo Aditivo à Ata de Registro de 
Preços firmada em 22/01/2016. em deconacia do Pregão Eletrônico na  011/2015, que 
se regerá pelas normas da Lei 8.666/1993 e pelas cláusulas estipuladas no l' Tenro 
Aditivo, anexado ao processo ri 20000.001014/2016-DPE/AM. 

Manaus 	bre de 2016.  

DEFENSORIA POBUCA GERAL 
EXTRATO 

ESPÉCIE: TERNO DE RESCISÃO UNILATERAL 

PROCESSO: 20000.001764/2016-OPE/AM 
=TRATADA: empresa Mal Serviços Ltda, 

OBJETO: Rescindir Unilateralmente o Termo de Centram rd 
14/2014-DPEJAM, celebrado erre 03/12/2014, cujo objeto eram 
os gemi= do Comanaptto e Limpeza de área Intensa. 
externa e esquadrias, com fornecimento de rato de obre, 
metedab o equipamentos persa Dotensoria Pública oa atado 
do Amazonas -DPE/AM. 
DATA DA ASSINATURA: 27 do outubro de 2016. 
EFEITOS: A presente anelai° operará eleitos a ponte do 
10/09/2016. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 79,1, combinado como aut. 
78. Indroc I o V da Lei a* 8.6013/93, contorne prove e clausula 
décima guano 00 contestooriginal. 
GABINETE DO DEFENSOR PliBUCO GERAL DO ESTADO, 
em Manaus, 27 	 2016. 

DEFENSOR1A PÚBLICA GERAL 
ERRATA 

QUE SE FAZ AO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 
24'006/2016-DPFJAM, celebrado entre *Defecaria Pelica do 
Estado do Amazonas e a empresa São Jorge Serviço. de 
Limpeza LTDA - EPP, publicado no DOE no dia 13/10/2016, 
pag. I do Poder Judiciário, edição 33.387. DOEDPEAM no dia 
17/10/2016..410 325 pág. I. 

ONDE SE LÊ: 11 (doar) meses, contados de 10/1012016 a 
10/10/2017. 

LEIA-SE: 180 (cento e OrtelM dita, contados de 10/10/1016 
• 08/04/2017. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, e 

Mts" 	

Novembro de 2016. 
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GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 
DPE-AM 

Fl. n° 	 
Viste 

Unidade Gestora 
024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2016NE00339 

Data Emissão 
07/10/2016 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.001759/2016 

NE Original 

Credor 
06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA :" 

Licitaçao 
5 - Dispensa de Licita* 

Referência 
kt.24: IV: Lei 8.666/93 

Evento 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 
3 - Global 

Valor 
108.844.22 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS --- 
Programa Trabalho 	14.422.3269.1222.0001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimen o.-- 
Fonte Recurso 	04010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados o' 
Natureza Despesa 	33903702 	 limpeza E Conservada° r" 

Município 	9999  - Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

Convênio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0.00 	Abril 	 0,00 
Maio 	 0.00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0.00 	Agosto 	 0,00 
Setembro 	 0,00 	Outubro 	 29.202,14 	Novembro 	39.821,04 	Dezembro 	39.821,04 

Descrição dos tens 

Unid. 
SERVIÇO 

Descrição 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: Contratação Emergencial dos Serviços Continues de 
Limpeza e Conservação de ÁREAS INTERNA, EXTERNA e ESQUADRIAS, com Fornecimento de Mão de Obra, 
Materiais e Equipamentos, para atender ás necessidades da Sede e Unidades da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas-OPE/AM, na forma do Projeto Basto e da Proposta constantes nos Autos do Processo; 
Contrato n° 006/20150PE/AM, Contrato Emergencial de Serviços Continues de Conservação e Limpeza, que 
entre si celebram a Defensoria Pública do Estado do Arnazonas-DPE/AM e a Empresa São Jorge Serviços de 
Limpeza Ltda-EPP: 
Memorando n°0212016-GGS/DPE/AM; 
Advertência n°001/2015-GS/DPE/AM: 
Projeto 8asko n°022/1716-DAD/OPE/AM; 
Despacho n°049/2016-DADIDPE/All 
Despacho rf 1695/2015-0NDPE/AM ; 
Portaria n° 543/2016-GDPG/DPEAM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 
Arnazonas-OPFJAM, no eia 05/10016 e no Diário Ticket do Estado do Arnazonas-DPE/AM, no dia 07/10/2015 
Reserva Orçamentaria nP 128/2016-DPLANIOPE/AM: 
Parecer n° 130/2015-DAJAI/DPE/AM: 
Despacho n° 1828/2016-DA/OPE/AM ; 
Ata de Dispensa de Licitação n°0122015DADIDPE/AM; 
Despacho n° 063/2016-DAD/DPE/AM; 
Despacho n° 188912015DA/DPEIAM: 
Vigência: 10110/2916 a 08/0412017; 
Valor Global: R$ 238.925,24; ..- 
Valor Mensal: R$ 39.821,04; e" 
Valor Empenhado em 2016: R$ 108.844,22; "' 
Vabr a ser Empenhado em 2017: R$ 135082,02 •e- 

Gide Preço Unitário Preço Total 
3 	35,281.4067 	108.844,22 

Saldo Anterior: 
	 120.200.&1 

	
Valor do Empenho: 	108.844,22 	Valor Disponlvel 

	
11.356,66 

Data de Entrega: 
	 07/10/2016 	 Local de Entrega: 

	 Defensoria Publica do Estado do Amazonas- DPE/AM 
Ordenador de Despesa: 	 Usuário Operador da NE : 	EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

ReiNes.rpt 
	

Pagina : 	1 



ADMINISTRAÇÃO FINANCE GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora Número Documento 
2017NE00025 

Data Emissão 
02/01/2017 024701- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gestão 
09007 -FUNDOS 

Processo 
200000.001759/2016 

NE Original 

Credor 
06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 

Licitação 
5- Dispensa de lidaçã 

Referência 
Art.24; IV; lei 8.666/93 

Evento 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 
3 - Global 	r 

Valor 
130.082,02 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.1222,0001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento 
Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados.-- 
Natureza Despesa 	33903702 	 Limpeza E Conservara° 	-- 

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 
r 	'iênio 	 Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso .-- 
Janeiro 	 39.821.04 	• 	Fevereiro 	 39.821.04 	Março 
Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 
Setembro 	 0,00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 

	

39.821,04 	Abril 	 10.618,90 	"" 

	

0,00 	Agosto 	 0:00 

	

0.00 	Dezembro 	 0:00 

Descrição dos Itens 

Descrição 	 Qtde Preço Unitário Preço Total 
Saldo do Termo de Contrato n. 006/16 - DPE/AM, relativo à Contratação Emergencial dos Serviços Continues de 	01 	130.082.0200 	130.082.02 
Limpeza e Conservação de ÁREAS INTERNA, EXTERNA e ESQUADRIAS, com Fornecimento de Mão de Obra, 
Materiais e Equipamentos, para atender as necessidades da Sede e Unidades desta DPE/AM, na forma do Projeto 
Básico e da Proposta constantes nos Autos do Processo. 
V1gência: 10/1012016 a 08434/2017; 
Vala Mensal: R$ 39.821,04; 
Valor Global: R$ 238.926.24: 
Parecer n° 130/2016-DAJA/DPEIAM; 
Ala de Dispensa de Lizitaçâo n°012/2016-DAD/DPE/AM; 
Portaria n°543/2016-GDPG7DPE/AM. 

Unid. 
Sem 

9
iva  Ribeiro 

ThDtaregt: elDe3;,:toiAftr" "̀  

Saldo Anterior: 
DSta de Entrega: 
Ordenador de Despesa: 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da NE: 

130.082,02 	Valor Disponível 
DPE/AM 
THIAGO DA SILVA RIBEIRO 

197.857,00 
02/01/2017 

67.774,98 
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