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TERMO DE CONTRATO N° 008/2019-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, 
celebrado entre a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
e a empresa EMEREL- INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 
LTDA, na forma abaixo: 

Aos 13 (treze) dias do mês de (maio) de 2019, nesta cidade de Manaus, na sede 
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.° 
19.421.427/0001-91, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO 
BARBOSA, brasileiro, casado, defensor público estadual, 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 
EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, adiante 
designado simplesmente CONTRATADO, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos 
constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas em 24 de 
abril de 1988, sob o n.° 13200353421, sediada na Rua Noel Nutels, n.° 362,Cidade Nova — 
CEP:69090-040, Manaus-AM, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o 
n.° 02.866.360/0001-04, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. JOSÉ 
RAIMUNDO PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na 
Av. Noel Nutels, n.° 374 — Cidade Nova, Manaus-AM, portador da Cédula de Identidade n.° 
280.726-SSP-MG e do CPF n.° 189.637.306-20, em consequência do resultado da Licitação, 
na modalidade Pregão Eletrônico de n.° 009/2019 — CL/DPE/AM, cuja homologação foi 
publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 991, de 10 de maio 2019, à fl. 03 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.° 7400/2018, doravante referido 
por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente 
TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICI 
INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANUTE 4  OES, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO EST

A

DO 
AMAZONAS — DPE-AM, NOS TERMOS DA LEI N.° 8.666, de 21 de junho de 19",ir:1w as 
alterações introduzidas pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas láus Ws e 
condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1. Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado, incluindo os materiais e 
equipamentos necessários às manutenções, para atender as demandas da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas — DPE-AM, conforme a proposta datada de 08 de abril de 
2019, constantes no PROCESSO, e do Projeto Básico, os quais se encontram rubricados 
pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem 
transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. O prazo de execução inicia-se a partir da data da assinatura do contrato. 
2.2. A execução do objeto será autorizada, após a assinatura do contrato, mediante 

emissão de Ordem de Serviço — OS, que poderá ser enviada via e-mail à CONTRATADA, ou 
ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante. 

2.3. Deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias corridos da data da assinatura do 
contrato o PMOC — Plano de Manutenção, Operação e Controle, em conformidade com o 
Anexo 1 da Portaria n° 3523/98 do Ministério da Saúde, com o cronograma dos serviços 
referentes à manutenção preventiva de todas as instalações, conforme definido no Projeto 
Básico, para aprovação da Fiscalização do CONTRATANTE, prevendo, no mínimo, as 
atividades elencadas no Projeto Básico, com as periodicidades correspondentes. 

2.4. O prazo da prestação dos serviços objeto deste pregão deverá ser de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do contrato, prorrogáveis de comum acordo, até o limite 
estabelecido na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

2.5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Deverão ser realizadas mensalmente, 
preferencialmente de segunda a sexta-feira de 8h às 14h, podendo ser realizadas em 
horários alternativos ou em finais de semana e feriados, mediante prévia autorização da 
Fiscalização do Contrato. 

2.5.1. A manutenção preventiva deverá ser executada no local onde se encontram os 
aparelhos até o último dia do mês de referência. 

2.6. MANUTENÇÃO CORRETIVA: Deverão ser realizadas a partir da solicitação pela 
Gerência de Serviços da DPE-AM, através de e-mail. 

2.6.1. A CONTRATADA deverá prestar o atendimento em até 02 (duas) horas e a 
conclusão dos serviços em até 24 (vinte e quatro) horas do chamado. 

2.6.2. O prazo para correção será contado em dias úteis e poderá ser prorj.gado 
mediante justificativas formalizadas ao Fiscal do Contrato. 

2.6.3. Caso o aparelho, comprovadamente, necessite ser deslocado para ma 
corretiva em oficina, deverá ter autorização da Fiscalização do Contrato e retorna 
local de origem em perfeitas condições no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
data do atendimento ao chamado. 

enção 
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2.6.4. Os aparelhos submetidos à manutenção corretiva, dentro das instalações do 
CONTRATANTE ou na oficina da CONTRATADA, somente terão seu chamado considerado 
atendido após a apresentação de relatório dos serviços executados e de peças substituídas. 

2.7. O Fiscal do Contrato rejeitará, no todo ou em parte, serviços executados em 
desacordo com as previsões do Projeto Básico; 

2.8. Os recebimentos relativos à manutenção preventiva e corretiva serão realizados 
nos termos do art. 73, inciso I, da Lei n°8.666/1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais 
obrigações e responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico n° 009/2019 e do 
Projeto Básico n°66/2018: 

3.1.1. Designar formalmente servidores para exercer o acompanhamento e a 
fiscalização da execução contratual; 

3.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços; 

3.1.3. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio 
os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas na execução do contrato; 

3.1.4. Agendar reuniões e/ou vistorias com a CONTRATADA sempre que julgar 
necessário; 

3.1.5. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente uniformizados 
e identificados através de crachás, às suas dependências para execução dos serviços; 

3.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
suas tarefas dentro das normas e condições contratuais; 

3.1.7. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem anotadas e sanadas; 

3.1.8. Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço executado fora das 
especificações constantes no contrato; 

3.1.9. Comunicar à CONTRATADA eventuais irregularidades observadas na execução 
dos serviços, para adoção das providências saneadoras; 

3.1.10. Aplicar as penalidades previstas contratualmente, após o contraditório e a 
ampla defesa, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA; 

3.1.11. Atestar a Nota Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação dos serviços, para 
posterior pagamento, segundo as previsões contratuais; 

3.1.12. Receber os serviços executados pela CONTRATADA que estejam em 
conformidade com o Contrato. 

3.2. Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabi ade, 

cumprimento dos prazos, especificações técnicas, normas ambientais, de enge haria de 
3.2.1. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto do contrato, in 

constantes do edital do pregão eletrônico n° 009/2019 e do Projeto Básico n° 66/2018' 
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segurança e medicina do trabalho, além da legislação aplicável, assegurando sua 
conformidade, adequação, qualidade, segurança e solidez; 

3.2.1.1. Prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos locais em que 
os sistemas estão instalados; 

3.2.1.1.1. Os reparos em equipamentos que por motivos técnicos não puderem ser 
executados nos locais de uso, serão realizados pela CONTRATADA em local apropriado, 
mediante prévia aprovação do Fiscal do Contrato; 

3.2.1.1.2. A CONTRATADA fica inteiramente responsável pela integridade física de 
seus componentes durante a retirada, transporte, conserto e reinstalação, sem qualquer 
ônus para o CONTRATANTE. 

3.2.2. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e 
às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, 
observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, respondendo 
diretamente, perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros, por eventuais 
danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão de seus empregados, prepostos, 
subcontratados, independentemente de culpa e que não sejam comprovadamente 
consequência de ação ou omissão do CONTRATANTE 

3.2.3. Observar, em todos os serviços de manutenção, a preservação dos recursos 
naturais, evitando a prática de atividades que acarretem prejuízo ao meio ambiente, 
especialmente no que diz respeito ao recolhimento do gás refrigerante; 

3.2.4. Executar os serviços de manutenção de acordo com as especificações do 
fabricante e em conformidade com a Portaria n° 3.523, de 28/08/98, do Ministério da Saúde; 
com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13971/97 - Sistemas de 
Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT, da 
NBR 16401, da NBR 14679/12 - Sistema de Condicionamento de ar e Ventilação - Execução 
de Serviços de Higienização e demais normas da ABNT; e com as normas internacionais 
consagradas, na falta das normas da ABNT; 

3.2.5. Utilizar, na limpeza dos equipamentos, produtos biodegradáveis devidamente 
registrados no Ministério da Saúde para esse fim, respeitando a legislação de proteção do 
meio ambiente; 

3.2.6. Não utilizar produtos que contenham substâncias agressivas à camada de ozônio 
na atmosfera, conforme Resolução CONAMA n° 267 de 14 de setembro de 2000; 

3.2.7. Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à execução de todos 
os serviços, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos 
contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos decorrentes, 
incluindo pagamento de seus salários e benefícios, tributos e contribuições correlatas, 
alimentação, transporte e indenizações, eximindo o CONTRATANTE de q dquer 
responsabilidade, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por qu squer 
reclamações trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em virtude do contrato celebrado 

3.2.8. Designar 01 (um) preposto, para gerenciar operacionalmente os :mpr- • : • 
11/ bem como receber as comunicações, por parte do CONTRATANTE, das falhas com- • ura 

constatadas na prestação dos serviços; 
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3.2.9. Indicar todos os meios de contato com o preposto designado e assegurar a sua 
disponibilidade para contato durante o horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira e, 
eventualmente, nos fins de semana e feriados; 

3.2.10. O preposto terá como responsabilidades: 
3.2.10.1. Coordenar os funcionários, responsabilizando-se pela disciplina, pelo controle 

da execução dos serviços, frequência, pontualidade e pelo encaminhamento à 
CONTRATADA de todas as reclamações e reivindicações destes, bem como providenciar o 
acompanhamento pelos responsáveis técnicos de todos os serviços a serem executados; 

3.2.10.2. Receber e encaminhar os serviços demandados pelo CONTRATANTE para 
execução, conforme as especificações constantes no Projeto Básico; 

3.2.10.3. Zelar pela boa execução dos serviços, orientando e controlando o 
desempenho dos profissionais responsáveis pelos serviços; 

3.2.10.4. Adotar as providências necessárias à satisfatória correção das falhas 
detectadas ou apontadas pela Fiscalização do CONTRATANTE; 

3.2.10.5. Comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE qualquer 
irregularidade ou anormalidade, bem como qualquer ocorrência que impeça ou prejudique o 
bom andamento dos serviços. 

3.2.11. Disponibilizar para o CONTRATANTE um atendimento personalizado e 
imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail, fax ou outra forma de 
comunicação para abertura de chamados, diariamente; 

3.2.12. Estabelecer como período de atendimento técnico, o horário das 8h ás 14h, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados, nos locais onde os equipamentos se encontrarem 
instalados; 

3.2.13. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a todas as reclamações; 

3.2.14. Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei n°8.666/1993; 

3.2.15. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer 
tributo que seja devido em decorrência direta da contratação, isentando o CONTRATANTE 
de qualquer responsabilidade; 

3.2.16. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação exata e os 
respectivos quantitativos dos itens, com os valores contratados; 

3.2.17. Utilizar equipamentos e materiais de qualidade, suficientes à execução do 
objeto, observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes, resoluções do 
CONFEA/CREA, assim como responsabilizar-se por sua conformidade, adequação, 
desempenho e qualidade; 

3.2.18. Fornecer amostras de material a ser utilizado na execução do obj 	sem 
qualquer custo adicional, sempre que solicitada pelo CONTRATANTE; 

3.2.19. Substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no 
em parte, quaisquer insumos ou serviços relacionados à execução do objeto que ven rm a 
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ser justificadannente considerados pelo CONTRATANTE como defeituosos, incorretos, 
insuficientes ou inadequados; 

3.2.20. Executar as atividades necessárias à conclusão do objeto de modo a pouco 
interferir nas atividades do CONTRATANTE; 

3.2.21. Após a realização dos serviços, manter as instalações do CONTRATANTE em 
perfeitas condições de operacionalidade, limpeza e segurança, respeitando todas as 
características originais dos ambientes que tenham sido alteradas durante as atividades de 
manutenção, conservando a edificação contra qualquer deterioração e dano; 

3.2.22. Solicitar a substituição de qualquer Responsável Técnico com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias corridos em relação à data de afastamento do profissional, 
apresentando a documentação comprobatória da qualificação do substituto, para análise e 
aprovação da Fiscalização do CONTRATANTE; 

3.2.23. Apresentar, antes do início dos serviços, certificado de treinamento admissional 
de todos os empregados, de acordo com a NR-18, visando a garantir a execução de suas 
atividades com segurança, e atestado de saúde ocupacional de todos os empregados; 

3.2.24. Fornecer e assegurar a utilização dos EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários à proteção da 
integridade física dos trabalhadores; 

3.2.25. Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e uniformes, 
com especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal; 

3.2.26. Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha a ocorrer com os 
empregados envolvidos na execução do contrato; 

3.2.27. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, quer seja acidente de 
trabalho na execução dos serviços contratados ou resultante de caso fortuito, mesmo 
ocorrido na vida pública, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a seus 
empregados ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado; 

3.2.28. Responsabilizar-se pela segurança de todos os envolvidos na execução do 
objeto e de terceiros que transitem ou tenham acesso ao local de execução dos serviços, 
praticando todos os atos necessários à minimização de riscos de acidentes, cumprindo e 
fazendo cumprir todas as leis, decretos, demais instruções normativas, normas 
regulamentadoras, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à 
segurança e saúde no trabalho, aplicáveis à execução do Objeto; 

3.2.29. Afastar dos serviços qualquer empregado que, comprovadamente e por 
recomendação da Fiscalização do Contrato, venha a demonstrar conduta inadequada ou 
incapacidade técnica, causando embaraço à boa execução do objeto contratual; 

3.2.30. Fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução dos 
serviços, atualizados, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE ou seus fiscai bem 
como prestar os esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários, cumpri 	tais 
obrigações no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos após a respectiva solicitação fo 	I 

3.2.31. Disponibilizar prontamente as informações requeridas pelo CON RAT 	E 
relativas ao andamento dos serviços, particularmente aquelas pertinentes ao ontrol de 
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qualidade e a garantia da qualidade dos materiais, equipamentos e serviços, assim como 
esclarecer toda e qualquer dúvida com referência à execução do objeto contratual; 

3.2.32. Participar, por meio de seus representantes, das reuniões agendadas pelo 
CONTRATANTE; 

3.2.33. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, devendo 
reparar ou indenizar quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros; 

3.2.34. Fornecer todas as ferramentas necessárias à execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva. Quando for constatada a necessidade de substituição de 
peças, e que estas não estejam cobertas pela garantia do fabricante dos equipamentos, 
deverá a CONTRATADA realizar o fornecimento das peças e encaminhar laudo técnico 
detalhado com o número de horas necessárias para conclusão da manutenção corretiva. 

3.2.35. As peças fornecidas pela CONTRATADA deverão ser novas e genuínas, com a 
respectiva comprovação da aquisição através de Nota Fiscal/Fatura, não sendo aceitas 
peças usadas ou recondicionadas. 

3.2.36. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, 
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE ou de 
outras empresas que prestam serviço para o CONTRATANTE; 

3.2.37. Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os seus instrumentos, 
ferramentas e equipamentos até o término do contrato; 

3.2.38. Não divulgar, nem fornecer, dados ou informações referentes aos serviços 
executados, sob as penas da lei, a não ser quando expressamente autorizado pelo 
CONTRATANTE; 

3.2.39. Apresentar PMOC — Plano de Manutenção, Operação e Controle, em 
conformidade com o Anexo 1 da Portaria n° 3523/98 do Ministério da Saúde, em até 10 (dez) 
dias corridos da data da assinatura do contrato, com cronograma dos serviços referente à 
manutenção preventiva de todas as instalações, conforme definido no presente Projeto 
Básico, para aprovação da Fiscalização do CONTRATANTE, prevendo, no mínimo, as 
atividades elencadas no ANEXO IV, com periodicidades correspondentes; 

3.2.39.1. Caso o PMOC não seja aprovado pela Fiscalização do CONTRATANTE, esta 
cientificará a CONTRATADA para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, fazer os ajustes 
necessários. 

3.2.40. Apresentar à Fiscalização do Contrato, mensalmente, para liquidação da 
despesa, Relatório Analítico contendo todas as informações detalhadas dos serviços 
prestados no período, incluindo: dia e hora do início do chamado; dia e hora do início de 
cada serviço; dia e hora do término do serviço; discriminação detalhada, por equipamento, 

ii:1 dos serviços realizados; discriminação das peças substituídas e materiais em' egados; 
indicação de providências, porventura necessárias, a cargo do CONTRATA E, que 
extrapolem o escopo do contrato visando otimizar o funcionamento dos equipamen ; 

3.2.41. Proceder às Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) da CO 1:: à 
me) junto ao CREA-AM, mantendo-as atualizadas, apresentando-as ao CONT 
Yr  

cumprimento à legislação pertinente aplicável à execução do objeto; 

TADA, 
em 
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3.2.42. Organizar, mediante processo informatizado, arquivo de leituras de 
instrumentos mantendo históricos dos equipamentos e os dados obtidos nas rotinas de 
manutenção; 

3.2.43. Seguir as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes de 
normas técnicas, indicadas para aumento da vida útil e melhoria do rendimento dos 
equipamentos; 

3.2.44. Zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de 
corrosão, instalação de acessórios, apoios e realizações de séricos de purga, pintura e 
revestimentos protetores; 

3.2.45. Observar as prescrições da Portaria n° 3.523 GM/MS/98 (ou outra que venha a 
substitui-Ia), em especial, as disposições dos artigos 59 e 69, procedendo conforme 
determinações descritas a seguir: 

3.2.45.1. Manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas, 
serpentinas, desumidificadores, ventiladores, venezianas, grelhas e difusores) de forma a 
evitara difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa 
qualidade do ar interno; 

3.2.45.2. Utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos 
biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim; 

3.2.45.3. Manter em condições de operação os filtros, promovendo sua substituição 
quando necessária; 

3.2.45.4. Remover as partículas sólidas, retiradas do sistema de climatização após a 
limpeza, e acondicioná-las adequadamente; 

3.2.45.5. Preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes 
externas que apresentem riscos à saúde humana; 

3.2.45.6. Garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes 
climatizados; 

3.2.45.7. Manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições: 
3.2.45.7.1. Implantar e manter um Plano de Manutenção, Operação e Controle - 

PM0C, adotado para o sistema de climatização. Este plano deve conter a identificação do 
estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição das atividades a serem 
desenvolvidas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento 
e de emergência, para a garantia da segurança do sistema de climatização e outras de 
interesse, conforme modelo descrito no Anexo I da Portaria n° 93.523 GM/MS/98 e 
especificações da NBR 13971/97 da ABNT; 

3.2.45.7.2. Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua 
direta ou indireta deste serviço, 

3.2.45.7.3. Manter disponível o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC; 
3.2.45.7.4. Divulgar os procedimentos e resultados das atividades de mai$4enção, 

operação e controle em relatórios mensais. 
3.2.46. Observar as prescrições das Resoluções RE n° 176/2000 e OL2Øda 

ANVISA (ou outras que as substituírem), sobre os padrões referenciais de qualidad d 
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3.2.47. Responsabilizar-se por danos e vazamentos nos equipamentos, decorrentes 
de falha, negligência, imprudência, imperícia ou dolo dos empregados da CONTRATADA na 
manutenção ou operação, arcando com todas as despesas necessárias, inclusive a 
substituição de peças, que se verificarem necessárias ao restabelecimento das condições 
originais dos equipamentos. Nesta situação, todas as peças deverão ser originais e 
substituídas sem ônus para o CONTRATANTE; 

3.2.48. Solicitar previamente ao Fiscal do Contrato autorização para movimentar 
equipamentos. 

3.3. Cumprir as exigências previstas no Projeto Básico. 
3.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem 
pode onerar o objeto deste contrato. 

3.5. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 
A subcontratação para a execução do objeto deste contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 

4.1. O fornecimento de todas as peças e ferramentas necessárias a realização da 
manutenção preventiva e corretiva ficará a cargo da CONTRATADA; 

4.2. Excetuam-se das condições da alínea acima os compressores e placas 
eletrônicas, que comprovada a necessidade, serão substituídos conforme seguinte 
procedimento: 

4.2.1. Elaboração de Relatório Técnico — Deverá ser providenciada pela 
CONTRATADA a elaboração de Relatório Técnico com as descrições dos serviços a serem 
realizados e as especificações das peças a serem adquiridas. Este relatório deverá ser 
entregue à CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do início 
do atendimento; 

4.2.2. Orçamento detalhado — Junto com o relatório técnico referido na alínea anterior, 
a empresa CONTRATADA deverá apresentar orçamento detalhado dos valores das peças a 
serem substituídas; 

4.2.3 Pesquisa de Mercado — A CONTRATANTE, de posse do orçamento detalhado 
fornecido pela CONTRATADA, poderá realizar pesquisa de preços para verificar se os 
valores ofertados pela CONTRATANTE são os menores praticados no mercado; 

4.2.4 Fornecimento das Peças — Verificando-se que a contratada fornecerá as lieças 
por valor discrepante da média do valor apurado na pesquisa, a CONTRATANTE it hderá 
adquirir as peças no mercado pela forma que julgar conveniente e oportuna; 

4.2.4.1 Somente serão pagos pela CONTRATADA os valores referentes à a 	ão 
das peças substituídas (as que forem aprovadas), ficando claro que os serviços decor 	es 
da substituição de peças integram o objeto do contrato; 
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4.2.4.2 O relatório técnico fornecido pela CONTRATADA servirá como base para a 
aquisição das peças, ficando a CONTRATADA inteiramente responsável no caso de 
aquisição de peças equivocadas ou desnecessárias pela CONTRATANTE, cabendo o 
ressarcimento pela CONTRATADA de todo material adquirido equivocadamente. 

4.2.5 Conclusão da manutenção corretiva/chamado técnico — Adquirida a peça, por 
meio da CONTRATADA ou não, a CONTRATADA será comunicada a concluir o 
procedimento da manutenção corretiva anteriormente iniciado, e terá o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para colocar o equipamento em perfeitas condições de funcionamento no 
local onde encontra-se/encontrava-se instalado, estando condicionado à aprovação do Fiscal 
do contrato; 

4.3 As peças substituídas deverão ser originais e genuínas com a respectiva 
comprovação da aquisição através de Nota Fiscal/Fatura, não sendo aceitas peças usadas 
ou recondicionadas. 

4.4 Todas as peças substituídas durante a manutenção corretiva deverão ser 
apresentadas ao Fiscal do contrato, competindo a este a autorização para que a 
CONTRATADA realize o descarte, o qual deverá seguir as normas pertinentes; 

4.5 Após a conclusão da substituição da peça, caso o equipamento continue 
apresentando o mesmo defeito que motivou a troca, a CONTRATADA será comunicada para 
providenciar o conserto imediatamente. A ocorrência será registrada nas anotações do 
contrato, bem como, se for o caso, deverá ser aberto procedimento para eventual aplicação 
de penalidade. 
5. CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR E FORMA DE 
PAGAMENTO 

5.1. 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: 14.422.3269.1222.0001, Natureza da Despesa: 33903917, tendo 
sido emitida pela CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de Empenho n° 
2019NE00404 de 13/05/2019, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), ficando 
o saldo restante no valor de R$ 110.00,00 (Cento e dez mil reais) a ser empenhado no 
exercício seguinte. 

5.2. O Preço Global estimado para a prestação do serviço é de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais). 

5.3. O pagamento dar-se-á, mediante apresentação de nota fiscal de serviços 
devidamente acompanhada das certidões negativas de débito junto a Fazenda Federal, 
Estadual, Municipal, Débitos Trabalhistas e regularidade junto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço — FGTS e relatório de adimplemento de encargos trabalhistas, conforme 
Lei 8.666/93. 

5.4. A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentadi. nos 
documentos de habilitação da Licitação. 

5.5. Deverão ser encaminhados, mensalmente, acompanhando a nota fiscal, rel: • 

de execução dos serviços, discriminando cada equipamento pelo modelo e n° de p tn •nir  
contendo: 
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5.5.1. A situação de funcionamento de cada equipamento; 
5.5.2. Os defeitos detectados nas manutenções preventivas e as providências 

adotadas; 
5.5.3. As manutenções corretivas realizadas; 
5.5.4. Nome legível do responsável pela execução do serviço; 
5.5.5. Assinaturas dos servidores da DPE/AM que acompanharam os serviços. 
5.6. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que 

modifique as informações registradas na Licitação, deverá ser comunicada ao 
CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade 
competente. 

5.7. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra 
circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa CONTRATADA 
para correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que 

prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento 
fiscal, devidamente corrigido. 

5.8. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária. 
5.9. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições previstas no edital no que concerne à proposta de preço e à habilitação. 

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

6.1. O adjudicatário, como condição para assinatura do Termo de Contrato, prestará 
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será 
liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da 
Lei n.° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n° 
8.666/93. 

7.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 
dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

7.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 

I 

possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acautelador 
7.4. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

— O não cumprimento de cláusulas, especificações, condições ou prazos e  vistos 
 

neste instrumento e seus anexos; 
II — O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, condições eu 1Pzos 

previstos neste instrumento e seus anexos; 
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III — A lentidão do seu cumprimento que impossibilite a conclusão do fornecimento do 
serviço nos prazos estipulados; 

IV — O atraso injustificado no início do fornecimento; 
V — O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a contratação, assim como as de seus superiores; 
VI — O cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto; 
VII —A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
VIII —A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
IX — A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique o fornecimento do objeto; 
X — Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela autoridade competente e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 

XI — A supressão da contratação, por parte da Administração, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além dos limites estabelecidos na legislação vigente; 

XII — A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

XIII — Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis; 

XIV — Outras ocorrências previstas na legislação pertinente à matéria. 
7.5. A rescisão do contrato poderá ser: 
I — Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na 

legislação pertinente; 
II — Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 
III — Judicial, nos termos da legislação. 
7.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 
7.7. A rescisão contratual observará a legislação pertinente e em especial a Lei n.° 

8.666/93 e suas alterações. 

8. CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES 

8.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 
a execução dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7° da Lei n° 
10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/1993, a saber: 

ADVERTÊNCIA; 
MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez) por cento, incidente sobre valor 

global da contratação, pela recusa em prestar os serviços; 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATA OM 

A DPE/AM por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto a prestação os 
serviços; 
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d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 
objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos 
ou emissão de declaração falsa. 

8.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 
n° 8.666/1993; 

8.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a 
devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

8.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie 
de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 
defesa; 

8.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 
110 da Lei n° 8.666/1993; 

8.6. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao 
Defensor Público Geral da DPE/AM, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

9. CLÁUSULA NONA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE 
LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
PARA LICITAR OU CONTRATAR 

9.1. Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, 
ou do impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa que 
aplicou a sanção; já a declaração de inidoneidade para licitar e contratar é aplicável à 
Administração Direta e Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, 
ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n.° 8.666/93, facultada a defesa prévia 
do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme 
se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, respectivamente. 

9.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no 
Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

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

9.4. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará erk4ilianto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabil ão, 
perante a própria autoridade que a aplicou, após 02 (dois) anos. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS 

10.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, 
sempre sem efeito suspensivo: 

interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da 
ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa; 

interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da 
publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de licitar, impedimento de 
contratar ou rescindir administrativamente o contrato; 

formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da publicação no Diário Oficial 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O presente contrato poderá ser alterado, por meio de aditamento, nos casos 
apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto ora contratados, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

11.3. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para o objeto 
contratado, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites 
estabelecidos no parágrafo anterior. 

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

11.5. 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. 

11.6. Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA comunicar ao CONTRATAN E os 
eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuiØ4 dos 
preços do objeto ora contratados, sob pena, de no caso de redução dos valor , ser 

....d obrigada a indenizar imediatamente o CONTRATANTE com a cominação das mais 
penalidades cabíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO 

12.1. O presente contrato fundamenta-se nas leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/93 e 
vincula-se ao edital e anexos do pregão eletrônico n° 009/2019, constante do processo n° 
20000.007400/2018-91 bem como à proposta da contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOCUMENTAÇÃO 

13.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os 
documentos comprobatórios de suas condições jurídicos pessoais indispensáveis à lavratura 
do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários 
públicos, a que estiver vinculada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO 

14.1. 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 DÉCIMA QUINTA: PUBLICAÇÃO 

15.1. O CONTRATANTE obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta data 
providenciá-la, a publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no 
prazo de 90 (noventa) dias no Diário Oficial do Estado, a contar do quinto dia útil do mês 
subsequente ao da assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA ESSENCIAL 

16.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância 
obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de 
exceção de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção do fornecimento 
do objeto contratado, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

16.2. 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. 

-----j - 17.1. O Presente Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e 	da 
pelas disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas no Aas, 
desde já, entendem-se como integrantes do presente Termo de contrato, especialmente 
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e a legislação referente aos Planos Econômico o 
Governo Federal que atinjam as cláusulas econômicas deste contrato, decla an 	a 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: NORMAS APLICÁVEIS 



Defensor Público eral do Estado do Amazonas 
RO BARBOSA RA •E 	HEIR 

DEFENSORIA PÚBLICA 
'kiasue, DO ESTADO DO AMAZONAS 

DIRETORIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

Rua Maceió, 307— Bairro Nossa Sra. das Graças. CEP: 69053-135 
Telefone (92) 3663-8153 	contrato@defensoria.am.gov.br  

CONTRATADA conhecer todas essas normas, e 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 três vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos. 

Manaus, 13 de maio de 2019 

JOSÉ R 	 EREIRA 
Sócio-Admi strador 

TESTEMUNHAS: 

NOME:   ).D.ua 	-da  d1 /4-r,  	NOME:   A-Pált‘  txtera4e  F. ele Siou-16;x 
CPF:  SNO lcbtk 2og. -s-G1 	 CPF:  ou) tisi "2_  çs 



el Vi heiro ont ro Barbosa 
Defensor P 	o eral do Estado 

DA DEFENSORIA PÚBLICA 
thlig DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Maceió, 307 1  Nossa Senhora das Graças 

Manaus/AM, CEP 69053 — 135, Telefone (92) 3233-
20871 E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 008/2019-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.007400/2018-91 - DPE/AM. 

CONTRATANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS e a empresa EMEREL-
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 
LTDA. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico de n.° 009/2019 — 
CL/DPE/AM. 

OBJETO: prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de ar-condicionado, incluindo os 
materiais e equipamentos necessários às manutenções, 
para atender as demandas da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE-AM 

DATA DA ASSINATURA: 13 de maio de 2019. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 13/05/2019 a 
13/05/2020. 

VALOR: O Preço Global estimado para a prestação do 
serviço é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a serem 
pagos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 01000000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, 
Natureza da Despesa: 33903917, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de 
Empenho n° 2019NE00404 de 13/05/2019, no valor de 
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), ficando o 
saldo restante no valor de R$ 110.00,00 (Cento e dez mil 
reais) a ser empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 13 de maio de 
2019. 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 14 de maio de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

AVISO N.° 003/2019 - ESCOLA 
SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

Doc.: 00000.045477/2019-32 

A DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS informa que PROCESSO 
SELETIVO destinado ao preenchimento de 10 
(dez) vagas imediatas de estágio em Direito 
para lotação nas Unidades da Defensoria e 
cadastro de reserva, terá suas inscrições 
prorrogadas até o dia 22 de MAIO de 2019. 

EDITAL 02/2019 - ESUDPAM/DPE/AM 
referente ao Processo Seletivo poderá ser 
acessado 	 pelo 	 Link: 
https://docs.wixstatic.com/uod/4e1cb8  afe856  
8e52aa4d83ace5e59c5c9ed133.pdf 

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 15 de maio de 2019. 

MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 
Diretora da Escola Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
008/2019-DPE/AM 

PROCESSO: 	20000.007400/2018-91  

DPE/AM. 

CONTRATANTES: DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS e a empresa 
EMEREL- INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO LTDA. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrõnico de n.° 
009/2019 — CL/DPE/AM. 

OBJETO: prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de ar-
condicionado, incluindo os materiais e 
equipamentos necessários às manutenções, 
para atender as demandas da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas — DPE-AM 

DATA DA ASSINATURA: 13 de maio de 2019. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 
13/05/2019 a 13/05/2020. 

VALOR: O Preço Global estimado para a 
prestação do serviço é de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) a serem pagos em 12 
(doze) parcelas mensais no valor de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24101, Fonte de 
Recurso: 01000000, Programa de Trabalho: 
14.422.3269.1222.0001, 	Natureza 	da 
Despesa: 33903917, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a 
Nota de Empenho n° 2019NE00404 de 
13/05/2019, no valor de R$ 190.000,00 (cento 
e noventa mil reais), ficando o saldo restante 
no valor de R$ 110.00,00 (Cento e dez mil 
reais) a ser empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 13 de maio de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Publico Geral do Estado 

04, DEFENSORIA PÚBLICA 
'Nay DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Mazela 301- Nossa Senhra das Graças 

CEP 59.053135 1 ManausaM 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Publico Geral 

AMOnlo Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefernor Fabrico Geral 

Mellssa Soou Credle Borborema 
torrehericra Geral 



Gabinete do Defensor Público Geral 

tua Maceió, 307, Nossa Senhora das Graças — Manaus/AM, CEP 69053-135 
Telefone: (92) 3233-2087/ Fax: (92) 3234-3097 

E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

PORTARIA N° 455/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 90, 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 acompait ar 
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito da tua 
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 JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, matrícula n° 000.179-
1A e WALTER DA SILVA SIQUEIRA, matricula n° 000.343-3A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 

Contratação 	de 	empresa 	especializada 	para 	prestação 	de 
serviços 	de 	manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	de 	ar- 
condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários 
às manutenções, para atender as demandas da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas—DPE/AM — Empresa EMEREL 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP. 

08/2019 

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

WeRa ae eir. onte • Barbosa 
Defensor Ne lico Geral do stado 
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PORTARIA N° 455/2019-GDPG/DPEAM 

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 JORGE ROBERTO 
BRAGA DO NASCIMENTO, matrícula n° 
000.179-1A e WALTER DA SILVA SIQUEIRA, 
matrícula n° 000.343-3A para, sem prejuízo de 
suas atribuições, atuarem como fiscais do 
Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contratação 	de 	empresa 
especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva 
e 	corretiva 	de 	ar-condicionado, 
incluindo 	os 	materiais 	e 
equipamentos 	necessários 	às 
manutenções, 	para 	atender 	as 
demandas da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas—DPE/AM 

08/2019 

Empresa 	EMEREL 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP. 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-
SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 
de maio de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 45612019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9°, inciso VIII, 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 a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9°, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9°, inciso XII, da 
Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n° 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, datada 
de 05/07/2018, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e 
designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 

et DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Macei°. 307 • Nessa Seara das Graças 
CEP 69.053135 1 Manausam 

Rafael Vinbeiro Monteiro Barbosa 
Defensor Oublko Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
uhdelensel Puldeai Geral 

Melissa Souza Credie Borborema 

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS: 
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Manaus 	AM 

Vladya Cath 	asearelli Oliveira 
Diretora Financeira 

DPE/ AM 
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"Nal 	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
	

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRKOA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 
024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2019NE00404 

Data Emissão 
13/05/2019 

Gestão 
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 

Processo 
024101.007400/2018 

NE Original 

Credor 
02866360000104- EMEREL INSTALACAO MANÚTENCAO E REFRIGERACAO LTDA 

Licitação 
8 - Pregão Eletrônico 

Referência 
Ari. 21,6 1°. Lei 10.520/02 

Evento 	
• 400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 
2- Estimativo 

Valor 
190.000,00 	er"--- 

Unidade Orçamentária 	24101 	 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - 
Programa Trabalho 	14.422.3269.12220001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento -- 
Fonte Recurso 	01000000 	 Recursos Ordinários y 
Natureza Despesa 	33903917 	 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos » 

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

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0.00 	Abril 
Maio 	 15.000,00 	Junho 	 25.000,00 	Julho 	 25.000,00 	Agosto 
Setembro 	 25.000,00 	Outubro 	 25.000,00 	Novembro 	25.000,00 	Dezembro 

0,00 
25.000,00 
25.000,00 

Descrição dos tens 

Descrição 
Contração de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de arcondicionado, 
Incluindo os materiais e equipamentos necessários às manutenções, para atander as demandas da Delensoria 
Pública do Estado do Amazonas DPE-AM. 
Contrato n° 008/2019, a ser celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Empresa EMEREL 
Instalação, Manutenção e Reffigeração LTDk 7  
Memorando n° 168-N2018-DA/DPE/AM; 
Pregão Eletrônico na 009/2019-CLDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensora Pública do Estado 
do Amazonas, era 10/05/2019; 7 

sse* Projeto Básico n° 066/2018-DAD/DPE/AM; 	 &a
castRo NACt(M1L DE PESSOA ~IMA • CMPJ Vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato; / 

Valor Global: R$ 300.000,00; 	 19.421.42710001-91 Valor Mensal: R$ 25.000,00; J 
Valor a ser Empenhado em 2020: R$ 110.000,00. 	 DEFENSOR1A PÚBLICA 

Unid. 
Item 01 

	

Qtde 	Preço Unitário Preço Total 

	

1 	190,0010000 	190.000,00 

Saldo Anterior: 
	 640.911,57 
	

Valor do Empenho: 
	

190.000,00 	Valor Disponível 
	

450,911,57 

Data de Entrega: 
	13/05/2019 
	

Local de Entrega: 
	 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da NE: 
	MICHELLE SLVA DE OLIVEIRA 
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