
DEFENSORIA PÚBLICA 
e" DO ESTADO DO AMAZONAS 

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

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

— 

TERMO DE CONTRATO N° 11/2019-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, 
celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS e a 
PRODAM - PROCESSAMENTO DE 
DADOS AMAZONAS S.A., na forma 
abaixo: 

Processo Administrativo n° 20000.006963/2019-42-DPE/AM 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2019, nesta cidade de Manaus, 
Capital do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, presentes a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, situada na Rua Maceió, n° 307, bairro Nossa 
Senhora das Graças, CNPJ 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 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, de outro lado, a PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS 
AMAZONAS S.A., doravante designada simplesmente CONTRATADA, pessoa jurídica 
de direito privado (sociedade de economia mista), criada pela Lei n° 941, de 10/07/1970, 
com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado, sob o n° 
13300001038, inscrição estadual 05.341.162-5 e CNPJ n° 04.407.920/0001-80, neste ato 
representada por seu Diretor Presidente, Sr. JOÃO GUILHERME DE MORAES SILVA, 
brasileiro, casado, tecnálogo em processamento de dados, portador da RG n°. 492808-
SSP/AM, e do CPF no. 160.169.982-49, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua da 
Legião, n° 14, Presidente Vargas o, eleito na forma do que dispõem os artigos 28, inciso II 
do Estatuto Social da Empresa, conforme atesta a ata de eleição da diretoria atu , datada 
de 04/01/2019, registrada na JUCEA, em data de 22/01/2019 sob o n°. 977 468, na 
presença de testemunhas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO DE • estação 
de Serviço de licença de uso do Sistema AJURI — Módulo Patrimônio o •rme 
minuta aprovada pela Procuradoria Geral do Estado, que se regerá pelas orm 	a Lei 
n° 8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - Por força deste Contrato a CONTRATADA 
obriga-se a prestar para a CONTRATANTE os serviços de Licença de uso de sistemas 
de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio - 
AJURI, em plataforma Web, A Defensoria Pública do Estado, objetivando o controle do 
material de consumo (Controle de Estoque) e do material permanente (Controle de 
Patrimônio), sem a importação de dados de outros sistemas legados do cliente porventura 
já existentes, cuja descrição está contida na Proposta 201/2019, no anexo que passa a 
fazer parte integrante deste processo, como se nele estivesse transcrito, juntamente com 

Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - Os serviços 
ora contratados serão realizados sob o regime de empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS GARANTIAS — Os serviços ora pactuados são garantidos 
em conformidade com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 
de setembro de 1990, artigos 26 e 27. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS - Os serviços ora contratados serão realizados sob as seguintes condições: 

I - Os serviços devolvidos para retificação com defeito ou erros não originários de falha de 
atuação da CONTRATADA, serão atendidos, respeitando-se a execução de trabalhos 
em curso, sendo, entretanto, objeto de cobrança à parte o custo adicional 
correspondente. 

II - Na hipótese de defeitos ou erros originários de falhas de atuação da CONTRATADA, 
os serviços deverão ser refeitos correndo todos os custos por conta da mesma. 

§ 1° - A CONTRATADA se obriga a entregar à CONTRATANTE os serviços pactuados 
nos prazos abaixo estabelecidos, bem como acompanhar e controlar a observância das 
datas fixadas, notificando a CONTRATANTE na hipótese de descumprimento desses 
prazos. 

§ 2° - Quaisquer outros serviços de mesma natureza, não elencados neste contrato ou no 
anexo, poderão ser prestados mediante solicitação escrita à CONTRATADA, sendo 
objeto de termo aditivo específico, observado o limite estabelecido no Parágrafo Primeiro, 
da Cláusula Décima Oitava, estabelecendo-se as especificações, prazos e preços 
referentes aos novos serviços. 

§ 3° - Na execução dos serviços de que trata este contrato, poderão ser utilizados 
serviços terceirizados de locação de mão-de-obra de empresas contratada pela 
PRODAM, mediante autorização expressa da CONTRATANTE, sem prejuízo d suas 
responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO - À CONTRATANTE é assegura 	direito 
de, a seu critério e através de representante especialmente designado, exer er 	a, 
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serv 	do 
comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo desta, de fiscali 	seus 
empregados, prepostos ou serviçais. 

§ 1° - A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e pro essos de 
inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 
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§ 2° - 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. 

§ 30  - O representante da CONTRATANTE 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. 

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

§ 50  - A CONTRATADA é obrigada a manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no 
local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: 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. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 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, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos 
serviços, objeto deste contrato e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 
adotadas, respondendo por si e seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE. 

§ 1° - A CONTRATADA é responsável por todos os encargos e obrigações concernentes 
às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária, previdenciária 
que resultem ou venham a resultar da execução deste contrato, bem como por todas as 
despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários 
(diurno e noturno), despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços 
e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessários à 
completa realização dos serviços. 

§ 2°  - A CONTRATADA obriga-se a afastar qualquer empregado do local dos 
cuja presença, a juízo da FISCALIZAÇÃO, seja considerada prejudicial 
andamento, regularidade e perfeição dos mesmos. 

§ 30  - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos deco 
legislações mencionadas no Parágrafo Primeiro, não transfere à CONTR 
responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou 
manutenção contratada. 
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§ 40  - Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos à CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação à CONTRATADA, do ato 
administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa. 
CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - O prazo da 
prestação dos serviços ora contratados é de 12 (doze) meses, contado a partir de 
02/12/2019 a 02/12/2020, com eficácia a partir da data de publicação do seu extrato no 
Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, podendo ser prorrogado, mediante justificativa por 
escrito e prévia autorização, através de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA NONA: DO PREÇO DOS SERVIÇOS - O valor mensal estimado para os 
serviços de Sistema de Controle de Material e Patrimônio - AJURI é de R$ 2.076,57 (dois 
mil, setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). 

Meses Referência Valor (R$) 
Dezembro (2019) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Janeiro (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Fevereiro (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Março (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Abril (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Maio (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Junho (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Julho(2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Agosto (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Setembro (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Outubro (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
Novembro (2020) Parcela mensal R$ 2.076,57 
TOTAL R$ 24.918,84 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO - O faturamento dos serviços será 
efetuado mensalmente de acordo com a apuração do volume de itens processados e a 
liquidação das faturas dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
final do período de adimplemento de cada fatura. A liquidação do valor das faturas 
emitidas e apresentadas pela CONTRATADA será procedida dentro do prazo citado, 
através de ordem bancária. 

Parágrafo Único: A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a fatura do mês 
as certidões negativas de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS), Débitos trabalhistas, Dívida Ativa da União, Fazenda Nacional, Estadual 
e Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO O preço mencionado na 
cláusula nona será reajustado, na ocasião da renovação deste Contrato, nos r oldes da 
Política Econômica Federal, que atualmente prevê periodicidade anual de r: juste, de 
acordo com a variação do IGPM, considerando-se como índice inicial o mês d: • ezembro 
de 2019. 

§ 1° - Incumbirá à CONTRATADA o cálculo do reajustamento, que será in 
respectiva memória de cálculo e com a scriminação do que foi executad 
aprovação pela CONTRATANTE. 
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§ 2° - Enquanto não divulgados os índices correspondentes ao mês em que os serviços 
foram executados, o reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, 
cabendo, quando publicados os índices definitivos, a correção dos cálculos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO VALOR - O valor global estimado do presente 
Contrato é de R$ 24.918,84 (vinte e quatro mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e 
quatro centavos). 

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 
seguintes penalidades: 

1. advertência; 
2, multas percentuais, nos termos do Parágrafo Segundo desta Cláusula; 

rescisão administrativa do contrato; 
suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar; 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar. 

§ 1°  - As penas acima referidas serão propostas pela FISCALIZAÇÃO e impostas pela 
autoridade competente, assegurada à CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via 
administrativa. 

§ 2° - Serão aplicadas à CONTRATADA as seguintes multas: 
I - correspondente a 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor atualizado do 
contrato, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços, até o trigésimo dia de 
atraso, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE; ou por dia de atraso injustificado na 
reparação, correção, remoção ou substituição dos serviços ou peças utilizadas em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções; contados do recebimento de comunicado 
escrito emitido pela fiscalização. 
II - correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela sua 
inexecução total; 

§ 3° - As multas contratuais serão descontadas dos pagamentos a que fizer jus a 
CONTRATADA, podendo ser cobrado judicialmente, quando necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO DO CONTRATO - O presente contrato 
poderá ser rescindido: 

I - UNILATERALMENTE, pela CONTRATANTE: 

pelo não cumprimento por parte da CONTRATADA de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 

em razão do cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos; 
pelo atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
pela paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comum ção à 

CONTRATANTE; 
pela subcontratação total ou parcial em desacordo com as 	das 
especificadas no Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta; 
pelo desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO o& 	seus 
superiores; 
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pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma 
prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Quinta, punidas com multas, o qual se 
considerará caracterizado: 
7.1. pela incidência de nova falta, em período de 15 (quinze) dias, no qual já 

tenham sido aplicadas 3 (três) multas; 
7.2. pela reincidência específica em falta já anteriormente punida 3 (três) vezes; 
7.3. pela incidência de nova falta, após a aplicação da quinta multa; 
incidir a CONTRATADA em qualquer outra falta enquadrável nas prescrições da 
Lei n°. 8.666/93; 
por razões de interesse público, ou pela ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato. 

II - AMIGAVELMENTE pelas partes, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE; 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação em vigor. 

§ 1° - A rescisão de que trata o item I, desta cláusula, será determinada por ato unilateral 
e escrito da CONTRATANTE, não cabendo à CONTRATADA indenização de qualquer 
natureza. 

§ 2° - A declaração de rescisão administrativa, precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, será sempre feita independentemente de prévia 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial e operará seus efeitos a partir da 
publicação do ato administrativo no órgão de divulgação oficial estadual. 

§ 3° - A rescisão amigável, precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, será reduzida a termo no processo de licitação. 

§ 4° - Qualquer um desses casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o CONTRADITÓRIO e a AMPLA DEFESA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
CONTRATANTE - A rescisão de que trata o inciso I da cláusula anterior, acarreta no que 
couber, as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, 
reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos da CONTRATANTE de: 

assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato 
seu; 

ocupação e utilização dos equipamentos, material e pessoal empregados na execução 
do contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos 
posteriormente, mediante avaliação, inclusive na hipótese da necessidade de acautelar 
apuração administrativa de faltas contratuais da CONTRATADA; 
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREI O DE 
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECL AI O DE 
INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR - Caberá a declaração d s tensão 
temporária do direito de participar de licitação, ou do impedimento para co 	• a 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar na administração direta ou ndi  ta do 
Estado e nas Fundações instituídas pelo Poder Público Estadual, ocorrendo • a- • uer 
das hipóteses previstas na Lei n°. 8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado n 
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respectivo processo no prazo de 5 (cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme se trate de 
suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, respectivamente. 

§ 1° - As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no 
Diário Oficial do Estado. 

§ 2° - O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento para 
contratar não poderá ser superior a 2 (dois) anos. 

§ 3° - 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 2 (dois) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS RECURSOS - Contra as decisões que tiveram 
aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo: 

interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e de 
multa; 
interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis de 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 úteis da publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO - O presente Contrato 
poderá ser alterado, através de aditamento, nos seguintes casos: 

I - UNILATERALMENTE, pela CONTRATANTE: 

quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 
quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de modificação 
do acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no 
parágrafo primeiro desta cláusula. 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo das partes: 
quando necessária a modificação do regime de execução, em face da verificação 
técnica, da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação dos serviços; 

2) para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do a . 65, II, 
"d", da Lei n° 8.666/93; 

4) para prorrogação do prazo. 

§ 1° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições co ra 	os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços ora contratados  em até 	(vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrat 
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§ 2° - Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou 
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites 
estabelecidos no parágrafo anterior. 

§ 3° - 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, 
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão 
desde que regularmente comprovados. 

§ 4° - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 5° - 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 DÉCIMA NONA: DO CONTROLE - A CONTRATANTE providenciará, nos 
prazos legais, a remessa de informações do presente contrato via sistema ao TRIBUNAL 
DE CONTAS 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: 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 Fiscal, nos termos do art. 29, da Lei n° 8.666/93, a que 
estiver vinculada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO — A 
despesa com a execução deste Termo, no presente exercício, correrá à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa de Trabalho 
14.122.0001.2643.0001, Fonte Recurso 04010000, Natureza da Despesa 33904001, 
tendo a CONTRATANTE emitido em 07/10/2019 a Nota de Empenho n° 2019NE00466, 
no valor de R$ 2.076,57 (dois mil e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), 
ficando o restante, no valor de R$ 22.842,27 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e dois 
reais e vinte e sete centavos), para ser empenhado no exercício seguinte. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 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 TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO - A CONTRATANTE d4 nesta 
data, providenciar a publicação, em forma de extrato, do presente contrato, parafrjorrer no 
prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei n°. 8.666/93, no Diário Oficial Ø,sttdo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: CLÁUSULA ESSENCIAL - Constitui, 	bém, 
cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte d 
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João uilher e de Moraes Silva 
Diretor Presidente 
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inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção da prestação dos 
serviços, exceto nos casos previstos na Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 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°. 8.666/93, com a nova 
redação da Lei n°. 8.883/94. 'A CONTRATANTE e a CONTRATADA declaram conhecer 
todas essas normas e concordam 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) cópias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais 
efeitos. 

Manaus. 18 de outubro de 2019 

Rafa 	Monte 	rbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

Testemunhas: 

Nome:  galsti,eit  --0-neTua. (0e-Da 	Nome:iCta 	59(4,EA AP.AmCOV) 
CPF.  -03s.a66 /(4•53 	 CPF:  0949  •  A  ç.
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