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CONTRATO N°08/2019 — FUNDPAM 

TERMO DE CONTRATO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS 

MODULARES PVC, celebrado entre a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, e a empresa HORIZONTE 

MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI na forma 

abaixo: 

Aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2019, nesta cidade de Manaus, na sede da 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, inscrito no CPF sob 

n°. 628.345.252-34 e RG n° 1.181.876-0 SSP/AM, residente e domiciliado nesta cidade de 

Manaus-AM, no Condomínio Residencial San Lorenzo, 416, Ap. 1403 - Adrianópolis - CEP: 

69.057-030, e HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI, adiante designado 

simplesmente CONTRATADO, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos 

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas em 10 (dez) de setembro 

de 2018, sob o n° 13600076548, sediada nesta cidade, na Rua dos Alves, n° 1434, Anexo A, •••••1/4  

Bairro Crespo, CEP: 69.073-282, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ, sob 

n° 06.536.588/0001-89, neste ato representado por seu Representante Legal, o Senhor LUIZ 

ISSAMI ISHIKAWA, brasileiro, casado, natural de Bastos/SP ,domiciliado na cidade de Manaus, 

rua A, Jardim Paulista, N° 29 Quadra 02 , Bairro Aleixo, portador da Cédula de Identidade n° 

1370550-4 SSP/SP e do CPF n°510.906.608-63, em consequência do resultado da Licitação, 

na modalidade Pregão Eletrônico de N°13/2019 - DPE/AM, cuja homologação foi publicada no 

Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, edição de 1.024, Ano 

5, à fl. 4, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 20000.001201/2019-50, 

doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é 

assinado o presente TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

FORRO EM PLACAS MODULARES PVC E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO GR HAS 

METÁLICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO r  ADO 

DO AMAZONAS - DPE-AM, NOS TERMOS DA LEI N°8.666, de 21 de junho de 19 	'mas 

alterações introduzidas pela Lei n°8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas 	es 

seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO  

1.1. Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de 

fornecimento e instalação de forro em placas modulares em PVC e seus componentes, incluindo 

grelhas metálicas, para a nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, conforme a proposta datada de 10 de maio de 2019, constantes do PROCESSO, e 

do Termo de Referência, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o 

presente instrumento, como se nele estivessem transcritos 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DAS CONDICÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. O prazo para execução do serviço é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar 

do dia 02/07/2019; 

2.2. Os serviços que apresentarem vícios, avarias, ou prestados de maneira incorreta, 

deverão ser substituídos ou reparados no prazo de 02 (dois) dias, contados da solicitação emitida 

pela Defensoria Pública. 

2.3. Os serviços de instalação do forro em placas modulares deverão ser executados 

concomitantemente com o cronog rama físico, conforme tabela abaixo, da empresa especializada 

contratada para o fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF (Variable 

Refrigerant Flow) para a Nova Sede Administrativa da DPE/AM. 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Etapa de 
execução Descrição 

Dias 
Total 

30 60 90 120 

1 QUALIDADE 
ENGENHARIA DE 

E 
SEGURANÇA 

25% 25% 25% 25% 100% 

2 INSTALAÇÃO DE REDE 
DE DUTOS METÁLICOS 

45% 25% 25% 5% 100% 

-3 TUBULAÇÃO 
FRIGORIFICA 

50% 30% 15% 5% 100% 

4 EQUIPAMENTOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AR 

55% 17% 15% 13% 100% 

5 INSTALAÇÃO DE AR- 
CONDICIONADOS 

70% 15% 10% 5% 100% 

6 VENTILAÇÃO 
MECÂNICA 

- - 50% 50% 100% 

7 MOVIMENTAÇÃO 25% 25% 25% 25% 100% 

8 ESTRUTURA 
MEZANINO 

25% 40% 35% _ 100% 

9 ENTREGA FINAL - - - 100% 100% 

2.4. Os itens completos da instalação de sistema tipo VRF estão desc •s no 

orçamento sintético (Anexo III) do Termo de Referência, o qual complementa o cronogr 	físi 

acima; 

2.5. Será necessária uma programação comum entre a CONTRA 'NTE e 
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CONTRATADA de forma a definir como será o cronograma dos serviços, para que nenhuma das 

partes seja prejudicada em relação a seus prazos e qualidades de serviço. 

2.6. O serviço deverá ser prestado no prédio da Defensoria Publica, situado na 

Avenida André Araújo, Bairro Aleixo, nesta cidade, em horário comercial, a critério da 

Diretoria de Planejamento e Gestão. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOTACÃO ORCAMENTÁRIA E EMPENHO:  

3.1. As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguinte 

dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, 

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, Natureza da Despesa: 33903024, tendo sido 

emitida pela CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 2019NE00203 de 02/07/2019, no valor de 

R$ 174.490,70 (Cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos) 

3.2. O Preço Global para a prestação do serviço é de R$ 174.490,70 (cento e setenta 

e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos). 

CLÁUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

4.1. Caberá à Defensorla Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais 

obrigações e responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico n° 13/2019 e do Termo 

de Referência n°003/2019: 

4.1.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega e execução do objeto, devendo anotar e registrar 

ocorrências, bem como solicitar providências necessárias ao bom andamento dos serviços; 

4.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

4.1.3. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados com as 

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta de preços; 

4.1.4. Comunicar a contratada, formalmente, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

no ser- viço prestado, para que seja corrigido; 

4.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais executados/entregues em 

desacordo o Termo de Referência; 

4.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

fornecedor, necessários ao desenvolvimento dos serviços; 

4.1.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da 

contratada aos locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas de segurança 

institucional; 

4.1.8 Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente a proposta, no azo e 

forma estabelecidos no Termo de Referência; 

4.1.9 Aplicar penalidade no caso de inobservância ao Termo de Referência; 

4.1.10 Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência, do ins 	nto 

convocatório e anexos; 



94, DEFENSORIA PÚBLICA %o DO ESTADO DO AMAZONAS 

DPE-AM  /c  

Viste - - 	- 
Gabinete do Defensor Público Geral  — 

Rua Maceió, 307 1  Nossa Senhora das Graças 1 
Manaus/AM 1 CEP 69053— 135 ¡Telefone (92) 3233-

20871 E-mail: gabinete©defensoria.am.gov.br  

4.2. Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

constantes do edital do pregão eletrônico n°13/2019 e do Termo de Referência n°003/2019: 

4.2.1. Efetuar os serviços e entrega de materiais dentro das especificações e/ou condições 

constantes da Proposta Vencedora, do Termo de Referência, bem como do Edital e seus Anexos; 

4.2.2 Manter confidencialidade dos materiais e informações que vier a ter conhecimento, 

no desempenho das atividades objeto da contratação; 

4.2.3. Prestar os serviços contratados com as características exigidas no Edital, Termo de 

Referência e anexos e de acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções 

alternativas para consecução do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por 

parte da Administração; 

4.2.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem 

prévia e expressa autorização da Defensoria Pública, sob pena de rescisão; 

4.2.5. Responder por todas as despesas relativas ao fornecimento do serviço, tais como 

insumos, mão de obra e equipamentos; 

4.2.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência, e ainda os encargos 

decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços 

contatados; 

4.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos e/ou prejuízos causados por seus 

empregados aos equipamentos, instalações gerais, ao patrimônio da Defensoria Pública, 

inclusive danos materiais e pessoais causados a terceiros; 

4.2.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, nos termos do 

Código de Defesa do Consumidor; 

4.2.9. Facilitar o trabalho de fiscalização da Defensoria Pública, acatando sugestões e 

determinações dos prepostos da Instituição incumbidos da fiscalização do serviço; 

4.2.10. Apresentar os empregados e prepostos identificados, preferencialmente trajando 

uniforme, e, obrigatoriamente, com os equipamentos de proteção individual pertinentes ao caso, 

previstos nas normas de medicina sobre higiene e segurança do trabalho; 

4.2.11. Manter o local de trabalho limpo, após a finalização dos serviços; 

4.2.12. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas o objeto com avarias ou defeitos; 

4.2.13. Comunicará contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas anteriores 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

4.2.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

4.2,15. Observar, no que for possível, as práticas de sustentabilidade ambi tal na 

execução dos serviços discriminados no art. 6° da Instrução Normativa n°01/2015 - P G; 

4.2.16. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de ef ncia 

e demais anexos. 
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CLÁUSULA QUINTA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

5.1. Do Recebimento Provisório: 

O objeto do contrato será recebido provisoriamente pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 

05 (cinco) dias úteis da comunicação, pela executante, da conclusão do fornecimento e 

instalação do objeto do Termo de Referência; Na hipótese de não conformidade com as 

especificações técnicas, o objeto será rejeitado no todo ou em parte pela Fiscalização do 

Contrato, sendo a empresa contratada notificada a proceder ao reparo no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis. 

5.2. Do Recebimento Definitivo: 

O objeto do contrato será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 05 

(cinc-o) dias úteis do recebimento provisório, no qual constará expressamente o atendimento aos 

elementos determinados no recebimento provisório. 

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA DO SERVIÇO  

6.1. O prazo e condições de garantia do serviço serão de, no mínimo, 01 (um) ano, 

contados da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

6.2 A contratada se obriga a prestar assistência técnica, sem qualquer ônus adicional para 

a Defensoria Pública, desde que não se trate de vício oriundo de utilização inadequada; 

6.3. A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção corretiva a fim de 

manter os bens em perfeitas condições de uso; 

6.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a sanar defeitos apresentados 

pelos bens, compreendendo, entre outras coisas, a substituição de peças, ajustes, reparos e 
nor 	 correções necessárias; 

6.5. Havendo necessidade de encaminhamento do bem para qualquer outro lugar fora das 

dependências da Defensoria Pública para prestação da assistência técnica, a empresa 

responsável pelo serviço deverá tomar todas as providências necessárias, arcando com todos 

os custos atinentes à retirada e devolução, ao local onde se encontra instalado. 

CLÁUSULA SÉTIMA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

6.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Defensoria Pública poderá, garantida 

a ampla defesa, aplicar à contratada, conforme o caso, as sanções administrativas previ tas nos 

artigos 81 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93 e suas atualizações, sem prejuíz 	outras 

medidas cabíveis, a seguir: 

6.1.1. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações: 

a) Na hipótese da contratada não entregar o objeto no prazo estabelecido 	erizar- 

se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, a 	máximo 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 
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O contratante, a partir do 10° (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto 

contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por 

atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança; 

Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da contratação; 

Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo mencionado 

na alínea "a", as hipóteses em que a contratada não apresentar situação regular conforme 

exigências contidas no Edital, neste Termo de Referência e demais anexos. 

Caso a contratada não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital, 

no Termo de Referência e anexos, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por 

dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 

A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração 

rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei; 

6.1.2. Multa por Rescisão 

Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da contratação; 

Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste item e a multa específica 

prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a 

multa de maior valor; 

As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da 

garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, 

judicialmente; 

O contratante poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos 

4 II\ 	 processos de aplicação das penalidades; 

Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita ainda ao cancelamento de 

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do 

SICAF e, no que couberem, às demais penalidades da lei 8.666/1993; 

As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF; 

A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de 

impedimento ocasionado pela Administração. 

CLÁUSULA OITAVA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE 

LICITACÃO.IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA 

LICITAR OU CONTRATAR 

8.1. Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de it tação, 

ou do impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 	plicou 

a sanção; já a declaração de inidoneidade para licitar e contratar é aplicável à Ad =Pão 

Direta e Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, ocorrend enquer 
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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. 

, 	8.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no 

Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

8.3. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento para 

contratar não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 

8.4, 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 NONA: DOS RECURSOS  

9.1. 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 (cinco) 

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 (cinco) 

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 (dez) dias da publicação no Diário Oficial 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO  

10.1. O presente contrato poderá ser alterado, por meio de aditamento, nos casos 

apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

10.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto ora contratado, em até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

10.3. 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. 

10.4. 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 	os 

custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podend 	ber 

indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão desde que regul 	ente 

comprovados. 

10.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, be 

a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de aprese ta o da 
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proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 

mais ou para menos, conforme o caso. 

10.6. Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA comunicar ao CONTRATANTE os 

eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços 

do objeto ora contratados, sob pena, de no caso de redução dos valores, ser obrigada a indenizar 

imediatamente o CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTACÃO  

11.1. 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° 13/2019, constante do processo n° 

20000.001201/2019-50 bem como à proposta da contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTAÇÃO  

11.2. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os 

documentos comprobatórios de suas condições jurídicas e pessoais indispensáveis à lavratura 

do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários públicos 

a que estiver vinculada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORMA DE PAGAMENTO  

13.1. O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrada da Nota Fiscal, 

devidamente atestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GARANTIA CONTRATUAL  

14.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 

assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA 

apresentará garantia de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato em uma das modalidades 

estabelecidas no art. 56 da Lei n°8.666/1993, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da 

sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

14.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 

até o limite de 2% (dois por cento). 

14.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a pro over a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 	forme 

dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n°8.666, de 1993. 

14.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 	mento 

de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrat 	o não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
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Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela CONTRATADA. 

14.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

CONTRATADA. 

14.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, 

mantendo-se válida até 03 (três) meses após o término deste Contrato. 

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 Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: NORMAS APLICÁVEIS  

17.1. 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, entende-se como integrantes do presente Termo de contrato, especialmente a Lei n.° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e a legislação referente aos Planos Econômicos do Gove 

que atinjam as cláusulas econômicas deste contrato, declarando a CONTRAT 

todas essas normas, e concordando em sujeitar-se às estipulações, sistemas de 

demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente transcritas no 

instrumento. 

Federal 

onhecer 

dades e 

sente 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 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. 

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. 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 1.,uci‘kij4- yvt /09- 	2E4 
CPF: %10,  nt1-30?- --cf 
Ass:   tatu; C44041 /4. -ha st_ e.--1  

Nome: Reth°N 	3"f'33%  
CPF: r3c1  Yr lis81  
Ass: 	r-pn7)39  
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EXTRATO 
DPE AMc  

), 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 08/2019-
FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.001201/2019-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM, através do Fundo Especial da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a empresa 
Horizonte Móveis de Escritório - Eireli. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N°013/2019 — CLDPE/AM 

OBJETO: Contratação de empresa para prestar os 
serviços de fornecimento e instalação de forro em placas 
modulares em PVC e seus componentes, incluindo 
grelhas metálicas, para a nova sede administrativa da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2019. 

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar do 
dia 02/07/2019. 

VALOR: O valor global estimado é de R$ 174.490,70 
(cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa 
reais e setenta centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, 
Natureza da Despesa: 33903024, conforme Nota de 
Empenho 2019NE00203, emitida pela CONTRATANTE 
em 02/07/2019, no valor de R$ 174.490,70 (cento e 
setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e 
setenta centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de julho de 
2019. 

o Barbosa 
Defe or Público Geral 
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dirA 
Diário Oficial Eletrônico 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2019 

Período: 10 e 11.07.2019 
Especificação de Diárias: 

Quantidade: 2 (duas diárias) 
Valor Unitário: R$ 975,93 
Valor das Diárias: R$ 1.951,86 
40% do valor básico da Diária: R$ 390,37 
Valor total das Diárias: R$ 2.342,23  

Objetivo / Justifiçativa: 
Participar da Solenidade de comemoração do 35° 
aniversário da Associação Nacional das 
Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP)  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 04 de julho de 2019 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
08/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.001201/2019-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM, através do 
Fundo Especial da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e a empresa Horizonte 
Móveis de Escritório - Eireli. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N°013/2019 — 
CLDPE/AM 

OBJETO: Contratação de empresa para 
prestar os serviços de fornecimento e 
instalação de forro em placas modulares em 
PVC e seus componentes, incluindo grelhas 
metálicas, para a nova sede administrativa da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2019. 

Ano 5, Edição 1.028 Pág. 4/5 

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias corridos, a 
contar do dia 02/07/2019, 

VALOR: O valor global estimado é de 
R$ 174.490,70 (cento e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e noventa reais e setenta 
centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 02010000, Programa de Trabalho: 
14.422.3269.1222.0001, 	Natureza 	da 
Despesa: 33903024, conforme Nota de 
Empenho 2019NE00203, emitida pela 
CONTRATANTE em 02/07/2019, no valor de 
R$ 174.490,70 (cento e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e noventa reais e setenta 
centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 05 de julho de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
007/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.004336/2019-77 
DPE/AM. 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM, através do 
Fundo Especial da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e a empresa Sidi 
Serviços De Comunicação Ltda. 
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PORTARIA N° 697/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso XII da Lei Complementar n° 01 de 30 de março de 1990, 
consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante da administração, especialmente designado para 
a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito da sua 
esfera de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou distorções existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 
8.666/93, os LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR, matrícula n° 000.489-8 A e TALYSON 
ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA, matricula n° 000.511-8 A 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 	para 	prestar 	os 	serviços 	de 
fornecimento e instalação de forro em placas modulares em PVC 
e seus componentes, incluindo grelhas metálicas, para a nova 
sede 	administrativa 	da 	Defensoria 	Pública 	do 	Estado 	do 
Amazonas. Empresa - Horizonte Móveis de Escritório - Eireli. 

08/2019 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 
05 de Julho de 2019. 
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Visto 

em conformidade com o art. 72, XI, § 40, da Lei 
Complementar n° 01/90, a título de Adicional de 
Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, com 
efeitos financeiros a contar de 17/06/2019. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 05 de julho de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA M° 697/2019-GDPG/DPE/AM • 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9°, inciso XII da Lei 
Complementar n° 01 de 30 de março de 1990, 
consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 
21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um 
contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução ,do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante 
da administração, especialmente designado 
para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao 
gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do 
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito 
da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções 
existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto 
no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 
8.666/93, os LUIZ FERNANDO PRAIA DE 
ALENCAR, matrícula n° 000.4894 A e 
TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO 
BARBOSA, matrícula n° 000.511-8 A 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 
para prestar os serviços de 
fornecimento e instalação 
de 	forro 	em 	placas 
modulares em PVC e seus 
componentes, 	incluindo 
grelhas metálicas, para a 
nova sede administrativa da 

WJV 

Defensoria 	Pública 	do 
Estado 	do 	Amazonas. 
Empresa 	- 	Horizonte 
Móveis 	de 	Escritório 	- 
Eira.,  

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 
	

E 
PUBLIQUE-SE 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 05 de Julho de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 69912019-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. 

DEFENSORIA PÚBLICA 
"rquitt DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Mareio 307 -Nossa Sentia das LONAS 

, 	CEP 69,053-135 I MariausatM 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Melissa Souza Creche norborema 
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Unid. 	Descrição 
tem 01 	Forro em placas modulares em PVC, comprimento 1.250 mm, largura: 625 mm, espessura: 10 mm; cor: branca, 	2515 

com aspecto homogêneo, sem peduracees, Inclusive grelhas metálicas em perfil ciciado, altura: 25 mm, largura: 24 	
,S.9 "3800 	17.: r.:2 9 7,9 I  

mrn-Fomecimento e instalação. 
Aquisição de Forro para atender as necessidades da Nova Sede Administrativa da Defenemia Pública do Estado do 
Amazonas-DPE/AM; 
Contrato n° 08/2019, a ser celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Empresa Horizonte 
Móveis de Escribrio-EIRELI; 
Memorando e 641/2019-DPIANUDPEIAM; 	 CADASTRC 	_ . 
Pregão Eletrônico n° 013/2019-CLOPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do. 	4. 41„, 
do Amazonas. em 01/07/2019: 

 

Termo de Referencia n°003/2019-DPLANIDPE/AM; 

Vladya at doe P ardi Oliveira 
Diretora Financeira 

DPE/ AM 

FUNDO ESPECIAL DA DEFEN6ORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceió, ng 307 
Nossa Senhora das Graças 

CEP: 69053-135 
San- Manaus 

qtde 	Preço Unitário 	Preço Total 

a ca 	AI 
Ordenado e D pesas 

"'Nerre GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

DPE - AM 
FI fl° 	RCtq 
V ifie 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

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

I Número Documento 
2019NE00203 

Data Emissão 
02/07/2019 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.001201/2019 

NE Original 

Credor 
06536588000189- HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI 	/7  

Licitação 
8- Pregão Eletrônico 

Referência 
MI. 2°,g 1°, Lei 10.520102 

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 
1- Ordinário 

Valor 
. r 	174.490,70 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS i 

Programa Trabalho 	14.422.3269.1222.0001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento , 

Fonte Recurso 	02010000 	. 	Recursos Diretamente Arrecadados - 
Natureza Despesa 	33903024 	 Material Para Manutencao De Bens Imoveis 

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

:onvênio 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0.00 	Abril 

Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 174.490,70 	Agosto 

Setembro 	 0,00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0,00 	Dezembro 

0,0.2 

0,02, 
0.0: 

Descrição dos tens 

Saldo Anterior: 
	 281.061,42 
	

Valor do Empenho: 
	

174.490,70 	Valor Disponível 
	

106.570,72 

Data de Entrega: 
	30/07/2019 
	

Local de Entrega: 
	 DEFENSORR PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da NE: 
	MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA 

tio ki0Oul-u; 

RelNestpt 
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