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CONTRATO N° 002/2019-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE ACESSO A 

INTERNET, 	celebrado 	entre 	a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS e a empresa MENDEX 

NETWORKS 	TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA - EPP, na forma abaixo: 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Março 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, em exercício 

Dr. ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, brasileiro, casado, em 

exercício, RG 691.406 SSP/AM e CPF n° 239.811.482-15, residente e domiciliado 

nesta cidade à Rua Ramos Ferreira, n° 199, apto 503, Cond. Vista Dei Rey. CEP: 

69.010-120 e a empresa MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, 

estabelecida em São Paulo/SP, Rua dos Expedicionários, n° 238, Sala 01, Centro, 

Pariquera — Açú, CEP 11930-000., com CNPJ n° 08.219.232/0001-47, pessoa jurídica 

de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, sob o n° 216.194/15-5, neste ato representada 

neste ato representado por seu Representante Legal, Senhor RODRIGO 

CLAUDIONOR MENDES, brasileiro, solteiro, empresário residente e domiciliado na 

Rua São Paulo, n° 120, Vila Peri-Peri, na cidade de Pariquera - Açu/SP, CEP: 11930- 

000, portador do R.G. n° 32.561.420-9 e do C.P.F 	n° 290.962.338-67, em 

consequência do resultado da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico de N° 

03/2019 — DPE/AM, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
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Defensoria Pública do Estado do Amazonas, edição 957 de 21 de Março de 2019, à fl. 

03 , tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°20000.006105/2018-17, 

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

é assinado o presente TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À 

INTERNET, VIA RÁDIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, 

CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O NÚCLEO DA DPE/AM NO 

MUNICÍPIO DE APUAM, NOS TERMOS DA LEI N° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO  

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

CONTRATANTE os serviços de acesso à Internet, via rádio, incluindo a instalação, 

ativação, configuração e suporte técnico para o Núcleo da DPE/AM no município de 

Apuí - AM, conforme a proposta datada de 08 de Fevereiro 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: DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

2.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com as 

especificações e as condições, e nos prazos definidos no Termo de Referência e na 

Proposta de preço. 

2.2. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de instalação e ativação do 

link em até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA 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°  

03/2019 e do Termo de Referência n° 22/2018. 
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Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, 

efetuando os pagamentos de acordo com o estabelecido neste instrumento 

convocatório. 

Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à fiel execução do 

objeto desta licitação. 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA durante o prazo de vigência do Contrato. 

Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93, o exato cumprimento das obrigações previstas no 

Termo. 

Designar, e informar à CONTRATADA, fiscal do contrato e seu substituto, 

mantendo tais dados atualizados. 

Permitir o acesso, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, verificando a 

conformidade da prestação dos serviços e regular a entrega dos materiais, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência 

de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção e exigindo as medidas reparadoras devidas. 

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 

desacordo com o contrato. 

Fazer uso adequado dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, 

seguindo as instruções constantes de seus manuais de uso. 

Aplicar à contratada, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garantida 

a ampla defesa. 

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

responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico n° 03/2019 e do Termo de 

Referência n° 22/2018: 

Cumprir as exigências previstas nos itens 3, 5, 7 e 8 do Termo de Referência; 

Efetuar a entrega do objeto contratado, dentro do prazo e de acordo com as 

especificações constantes no Termo, observando as prescrições e as recomendações 

4/.--- do fabricante/fornecedor, a legislação estadual ou municipal, se houver, bem como 
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outras normas correlatas, ainda que não estejam explicitamente citadas neste edital e 

seus anexos. 

Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer 

anormalidade que dificulte ou impossibilite a execução do objeto desta contratação, e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, 

obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a 

CONTRATANTE julgar necessário. 

Manter contato e realizar o planejamento dos serviços com o CONTRATANTE 

de forma a executar quaisquer tarefas ou ajustes inerentes ao objeto contratado. 

Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto desta licitação que não atenda às especificações 

exigidas, em que se verifiquem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções ou 

rejeitados pela fiscalização. 

Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de 

ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder 

cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto desta 

licitação. 

Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a se 

tornar aparentes em data posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do 

mesmo. 

Acatar as observações feitas pelo Fiscal da CONTRATANTE quanto à execução 

dos serviços. 

Responsabilizar-se por obter todas as franquias, licenças, aprovações e demais 

exigências de órgãos competentes, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus 

decorrentes. 

A inobservância das especificações constantes neste Edital e Termo de 

Referência implicará a não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a 

CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização. 
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1) Seguir as orientações da Lei n.° 9.472/97, do Termo de Concessão ou 

autorização emitido pela ANATEL, e demais disposições regulamentares pertinentes 

aos serviços a serem prestados. 

Todos os equipamentos e enlaces fornecidos pela CONTRATADA, nas suas 

condições de fabricação, operação, manutenção, configuração, funcionamento, 

alimentação e instalação, deverão obedecer rigorosamente às normas e 

recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades 

autônomas reconhecidas na área, tais como: ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente 

sempre que for necessário. 

Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem 

como de toda e qualquer documentação gerada, reconhecendo serem esses de 

propriedade e uso exclusivo da CONTRATANTE, sendo vedada sua cessão, locação 

ou venda a terceiros. 

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação 

Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de 

forma a obter uma operação correta e eficaz. 

Todos os serviços não explícitos nestas especificações, mas necessários à 

execução dos serviços programados e ao perfeito funcionamento das instalações serão 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4A As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa de 

Trabalho 14.126.3269.2150.0003, Fonte de Recurso 02010000, Natureza da 

Despesa 33904004, conforme Nota de Empenho 2019NE00082, emitida pela 

CONTRATANTE em 25/03/2019, no vai'r de R$ 48.048,01 (quarenta e oito mil 

quarenta e oito reais e um centavo). 
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CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO  

5.1. Os pagamentos serão efetuados após a confirmação de que todos os 

serviços foram fornecidos, em conformidade com as notas fiscais e devidamente 

atestadas pelo fiscal do contrato designado pela Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

5.2. As faturas serão atestadas em até 15 (quinze) dias contados a partir da 

data de entrega na Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

6.1. O prazo da prestação dos serviços objeto deste Contrato deverá ser de 12 

(doze) meses, a contar de 01/04/2019 à 01/04/2020, prorrogáveis de comum acordo, 

até o limite estabelecido na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES  

7.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, 

serão aplicadas as penalidades previstas no Decreto 26.851/2006, publicado no Diário 

Oficial do Distrito Federal n°. 103 de 31 de maio de 2005, pág. 5 a 7, que 

regulamentaram a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais 

Lei n.° 8.666/93 e 10.520/2002. 

7.2. Advertência por escrito: 

7.2.1. Será aplicada penalidade de advertência no caso de atraso no 

cumprimento dos prazos para apresentação de uma solução definitiva para o problema 

com solução provisória, bem como, nos casos de atraso no encaminhamento do 

diagnóstico da ocorrência e comprovação da correção após a solução definitiva do 

problema. 

7.3. Multa de: 

7.3.1. 2% (dois por cento) sobre o valor global contratado, por dia de atraso, 

nos casos de descumprimento do tempo máximo de atendimento previsto para 

chamados referentes à instalação, configuração, atualizações, melhorias e integrações, 

limitado a 5 dias. O atraso superior a 5 dias será considerado como descumprimento 

total da obrigação punível com as sanções previstas para o caso. 
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7.3.2. 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor global contratado, por 

dia de atraso, nos casos de descumprimento do tempo máximo de atendimento previsto 

para chamados referentes a falhas ou problemas do software, ainda que este continue 

disponível, limitado a 3 dias. O atraso superior a 3 dias será considerado como 

descumprimento total da obrigação punível com as sanções previstas para o 

caso. 

7.3.3. 0,25% (zero vírgula trinta por cento) sobre o valor global contratado, por 

hora ou fração de hora de atraso, nos casos de descumprimento do tempo máximo de 

atendimento previsto para chamados referentes á indisponibilidade do sistema, limitado 

a 48 horas. O atraso superior a 48 horas será considerado como descumprimento total 

da obrigação punível com as sanções previstas para o caso. 

7.3.4. 5% (cinco por cento) no caso de reincidência na penalidade de 

advertência. Na hipótese de reincidência por três vezes na penalidade de advertência 

será considerado descumprimento total da obrigação punível com sanções previstas 

para o caso; e. 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado no caso de sem 

justificativa aceita pelo CONTRATANTE, o vencedor que não retirar a Nota de 

Empenho, a Autorização de Fornecimento de Materiais/Serviço ou não assinar o 

contrato deixando, assim, de cumprir os prazos fixados, sem prejuízo das demais 

sanções previstas. 

7.3.5. 30% (trinta por cento) sobre o valor global contratado nos casos de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado. 

7.3.6. 30% (vinte por cento) sobre o valor global contratado na hipótese de 

rescisão do contrato por culpa da contratada. 

7.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a DPE-AM, por prazo não superior a cinco anos. 

7.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 

7.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, e no caso de 

suspensão de licitar, a LICITANTE deverá ser descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 
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7.7. A multa aplicada após regular Processo Administrativo será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

7.8. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis da 

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até 

o julgamento do pleito. 

7.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à 

CONTRATADA o contraditório e ampla defesa. 

7.11. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO DO CONTRATO  

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido em uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 78, através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os 

artigos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA: RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE  

9.1. A rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as 

seguintes consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a 

CONTRATADA, desde já, os direitos de CONTRATANTE de: 

assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, 

por ato seu; 

ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, 

material e pessoal envolvidos na execução deste contrato; 

retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 

causados ao CONTRATANTE. 
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9.2. A aplicação das medidas previstas nos itens 1 e 2 desta cláusula fica a 

critério do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução 

direta ou indireta. 

9.3. Na hipótese do item 2 deste artigo, o ato será precedido de expressa 

autorização do Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CESSÃO  

10.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, 

total ou parcial, a não ser com a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e 

sempre mediante instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

10.2. O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, 

obrigações e direitos do cedente. 

10.3. O pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e devidamente 

fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e comprovar as razões de força 

maior que impossibilitem o cumprimento do contrato. 

10.4. O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências relacionadas 

com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos estabelecidos no 

edital, seus anexos e na legislação específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE  

PARTICIPAR DE LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO  

DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR 

11.1. 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. 
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11.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas 

no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

11.3. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento 

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

11.4. 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 DÉCIMA SEGUNDA: DOS RECURSOS  

12.5. 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 Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas 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 Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO  

13.1. O presente contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos 

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

13.2. 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. 

13.3. 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. 

13.4. No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver 

adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pel 
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CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados. 

13.5. 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. 

13.6. 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 QUARTA: CONTROLE  

14.1. A CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, remessa de 

exemplares do presente contrato ao TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS. O 

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 DÉCIMA QUINTA: DOCUMENTAÇÃO  

15.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato 

os documentos comprobatórios de suas condições jurídico pessoais indispensáveis à 

lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais 

previdenciários públicos, a que estiver vinculada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO  

16.1. 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: PUBLICAÇÃO 

17.1. 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 OITAVA: CLÁUSULA ESSENCIAL 

18.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de 

observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o 

CONTRATANTE, de exceção de inadimpPemento, como fundamento para a unilateral 

interrupção do fornecimento do objeto contratado, exceto nos casos previstos na Lei n° 

8.666/93. 

18.2. 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 NONA: NORMAS APLICÁVEIS  

19.1. 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, entendem-se como integrantes do presente Projeto Básico, 

especialmente a Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, e a legislação referente aos 

Planos Econômicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas econômicas deste 

contrato, declarando a 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. 
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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, 29 de Março de 2019. 

TESTEMUNHAS: 

NOME:  44.-Gontinu-rPounusz/• 2  Crandm  NOME:   ganir/  do  4eAl 	 en4.122,7 
CPF: (34,T. 	,tiztt  Lo 	 CPF:  pjç.  210. 14/2- 



lisiet 

Anton 	 _ „MU^ 
"lettDefensor Público 

e unior 
'cio 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Maceió, 3071 Nossa Senhora das Graças 

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

DEFENSORIA PÚBLICA 
Wi I DO ESTADO DO AMAZONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 002/2019-
FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.006105/2018-17-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 
Mendex Networks Telecomunicações Ltda-Epp. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N° 00003/2019 — DPE/AM 

OBJETO: Contratar os serviços de acesso à internet, via 

rádio, incluindo a instalação, ativação, configuração e 

suporte técnico para o núcleo da DPE/AM no município de 

Apuí - AM. 

DATA DA ASSINATURA: 29 de março de 2019. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 01/04/2019 a 
01/04/2020. 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 62.898,01 
(sessenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e 
um centavo). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, 
Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0003, 
Natureza da Despesa: 33904004, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de 
Empenho n° 2019NE00082 de 25/03/2019, no valor de 
R$ 48.048,01 (quarenta e oito mil e quarenta e oito reais e 
e um centavo), ficando o saldo restante no valor de R$ 
14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais) a 
ser empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de março de 
2019. 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
002/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.006105/2018-17-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 Mendex 
Networks Telecomunicações Ltda-Epp. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N°00003/2019 
— DPE/AM 

OBJETO: Contratar os serviços de acesso à 
internet, via rádio, incluindo a instalação, 
ativação, configuração e suporte técnico para o 
núcleo da DPE/AM no município de Apuí - AM. 
DATA DAASSINATURA: 29 de março de 2019. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 
01/04/2019 a 01/04/2020. 
VALOR: O valor global estimado é de 
R$ 62.898,01 (sessenta e dois mil oitocentos e 
noventa e oito reais e um centavo). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 02010000, Programa de Trabalho: 
14.126.3269.2150.0003, Natureza da Despesa: 
33904004, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a 
Nota de Empenho n° 2019NE00082 de 
25/03/2019, no valor de R$ 48.048,01 (quarenta 
e oito mil e quarenta e oito reais e e um 
centavo), ficando o saldo restante no valor de 
R$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e 
cinquenta reais) a ser empenhado no exercício 
seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 29 de março de 2019. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral, em exercício 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO No 00712019- 
CLDPE/AM 

PROCESSO N°20000.007174/2018 

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviços para adaptação da 
nova sede administrativa da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, conforme 
especificações e condições definidas no edital 
e seus anexos. Adjudicado e Homologado em 
favor da empresa: QUIRINO SERVIÇOS DE 
MONTAGEM E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 
19.723.363/0001-83, conforme tabela abaixo: 

GRUPI 1 

'te 
m Materi al 

Quant 

' 

Unid 

' 

Valor 
Unit. 
R$ 

Valor To-
tal R$ 

Parede 	com 
placas 	de 
gesso acarto-
nado 
(drywall). For-
nec. e instala-
ção. 

1.979 M2  68,16 34.880,00 

2 

Kit 	de 	porta 
de 	madeira 
para 	verniz, 
semi-oca 
(leve ou mé- 
dia). 	Fornec. 
e instalação. 

98 Unid. 510,14 49.994,00 

3 

Fechadura de 
embutir 	com 

ex- cilindro, 	
com- terna, 

pleta. Fornec. 
e instalação. 

98 Unid. 48,46 4.749,00 

tfr
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Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
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, 

r,1 tussa Souza (rede Borborema 



N° do Contrato Objeto do Contrato 

Prestação de serviços de acesso à internet, via rádio, incluindo a instalação, 
ativação, configuração e suporte técnico para o Núcleo da DPE/AM, no 
município de Apuí-AM — MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA. 

002/2019 

e Junior 
exercício Defensor Público Gera 

Gabinete do Defensor Público Geral 
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  
at DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

PORTARIA N°  302/2019-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 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 SERGIO AUGUSTO DOS PASSOS ARONCHA, matrícula n° 
200.774-6C e RUDSON FERNANDES NUNES, matrícula n° 000.176-7A, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal do Contrato indicado no quadro desta 
Portaria. 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 
29 de março de 2019. 
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PORTARIA N.° 300/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 90, inciso I, da Lei 
Complementar n° 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9° da Lei 
Promulgada n° 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução n° 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
20000.002097/2019-11, datado de 19.03.2019; 

RESOLVE: 
CONSIDERAR AUTORIZADO o deslocamento 
do Servidor Público: 
Nome: LUCIO CLAUDIO ZAHLUTH LINS 
Cargo: Assistente Técnico de Defensoria 
Órgão de Origem: Defensoria Pública do 
Estado 
Destino: Canutama/AM 
Período: 26 a 28.03.2019 
Especificação de Diárias: 

Quantidade: 3 (três diárias) 
Valor Unitário: R$ 388,14 
Valor das Diárias: R$ 1.164,42 
40% do valor básico da Diária: R$ 155,26 
Valor total das Diárias: R$ 1.319,68 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar a desinstalação de materiais para 
a desativação da unidade da Defensoria 
Pública no município de Canutama/AM. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 28 de março de 2019. 

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

PORTARIA N° 302/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9°, inciso XII da Lei 
Complementar n° 01 de 30 de março de 1990, 
consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 
21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um 
contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante 
da administração, especialmente designado 
para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao 
gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do 
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito 
da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções 
existentes, 

RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto 
no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 
8.666/93, os servidores SERGIO AUGUSTO 
DOS PASSOS ARONCHA, matrícula n° 
200.774-6C e RUDSON FERNANDES NUNES, 
matrícula n° 000.176-7A, para, sem prejuízo de 
suas atribuições, atuar como fiscal do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Prestação 	de 	serviços 	de 
acesso 	à 	internet, 	via 	rádio, 
incluindo a instalação, ativação, 
configuração e suporte técnico 
para o Núcleo da DPE/AM, no 
município 	de 	Apuí-AM 	— 
MENDEX 	NETWORKS 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

002/2019 

DEFENSORIA PÚBLICA 
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Rua Maceió, 301 • Nossa Seta das Graças 
CEP 69.053135 Manaus-AM 

Rafael Vinheira Monteiro Barbosa 
Delensor Publico Geia: 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Melissa Souza Credie Berborema 

DEFENSORIA An..* 09,2frne ,̂  P DEFENSOR'.  

PUBLICA DO 
ESTADO D O 	OU,  secrebna de iReCCO4 Federai do &no 

life, OLURFB e-cNRI AI. (MALrlenmado 
per AR CERTIS*G-N. CN.DEFENSORIA 

AMAZONAS 	PUBLICA DOESTADO DO AMAZONAS, 
10I214270001e/ 

19421427000191 D'Io75194447220250 

PUBLICA DO ESTAS.° ZO AMA20905. 



et 	Diário Oficial Eletrônico 
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, "I DE ABRIL DE 2019 
	

Ano 5, Edição 964 Pág. 3/8 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-
SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 
de março de 2019. 

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

PORTARIA N° 0304/2019-GDPG 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 121 da Lei 
Complementar n°80, de 12 de janeiro de 1994, 
e artigo 11, inciso XIX, da Lei Complementar n° 
01, de 30 de março de 1990; 

CONSIDERANDO o Edital n.° 02/2019-GDPG, 
que declarou aberto 02° Concurso de Remoção 
de 2019 de Defensores Públicos, destinado ao 
preenchimento de 05 (cinco) vagas no Polo da 
Defensoria Pública em Humaitá; 

CONSIDERANDO que exitem dois poios 
pretéritos e faticamente instalados nos moldes 
da Res. 031/2017-CSDPE (Parintins e 
Itacoatiara) ao de Humaitá, cujas titularidades 
ainda não foram estabelecidas; 

CONSIDERANDO os Princípios da Igualdade, 
da Impessoalidade e da Eficiência (arts. 5.° e 37, 
ambos da CRFB), que impõem ao 
administrador público a paridade de condições 
na aplicação dos atos administrativos, 
notadamente em consideração aos membros 
desta DPE/AM que já atuam nos Poios de 
Parintins e ltacoatiara, mas que não possuem 
titularidade; 

CONSIDERANDO que a politica de assistência 
jurídica a ser aplicada no Estado do Amazonas 
é de competência do Defensor Público Geral, 
conforme inteligência do inciso II, do art. 9.°, da 
LC n.° 01/90, incluindo-se a conveniência e 
oportunidade 	de 	quais 	titularidades 
disponibilizar para fins de remoção e eventual 
lotação; 

CONSIDERANDO a súmula 473, do Supremo 
Tribunal Federal, que estabelece que a 
administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial; 

CONSIDERANDO que o Edital n.° 02/2019-
GDPG ainda não teve o seu prazo de inscrição 
exaurido, e, por consequência, não iniciou o 
computo do período de trânsito, do que decorre 
não surgir direito adquirido ou eventual prejuízo 
por parte dos interessados; 

RESOLVE: 

REVOGAR, por conveniência e oportunidade 
da administração pública, o Edital n.° 002/2019-
GDPG, que declarou aberto o 2° Concurso de 
Remoção de 2019 de Defensores Públicos, 
destinado ao preenchimento de 05 (cinco) 
vagas no Polo da Defensoria Pública em 
Humaitá; 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL. Manaus. 1.° de abril de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho qk-yfri 

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

Número Documento 
2019NE00082 

Data Emissão 
25/03/2019 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.006105/2018 

NE Original 

Credor 
08219232000147- MENDEX NETWORKS TELECOMÚNICAÇOES LTDA EPP 

Licitação 
8- Pregão Eletrônico 

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

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 
3 - Global 

Valor 
48.048,01 

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

Programa Trabalho 	14.126.3269.2150.0003 	. 

Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 

Natureza Despesa 	33904004 	 Comunicação de Dados 

Município 	0013- APUI 	 Origem do Material 
Convênio 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

tograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 8.448,01 

Maio 	 4.950,00 	Junho 	 4.950,00 	Julho 	 4.950,00 	Agosto 	 4.950,00 

Setembro 	 4.950,00 	Outubro 	 4.950,00 	Novembro 	 4.950,00 	Dezembro 	4.950,00 

Descrição dos Itens 

Unid. Descrição 	 Gide 	Preço Unitário Preço Total 
Item 01 Serviço de acesso à intemet via rádio na velocidade de 2024 Kbps de download e 512 kbps de upload via rádio. 	 4.950.0000 44.550,00 

Item 02 Serviço de instalação do link de intemet. 3,498.0100 3.498,01 
Prestação de Serviço de acesso à 	Internet, via 	rádio, incluindo a 	instalação, Ativação, 	configuração e suporte 
técnico pra o Nudeo da Defensoda Pública do Estado do Amazonas no Município de Apul/AM. 
Memorando n° 1/2018-8-Núcleo Humaltâ; 
Termo de Referência n° 022/2018-CTUDPE/AM; 
Parecer c° 1/2019 t DAJAI/DPE/AM; 

Pregão Eletrônico n° 003/2019-CLDPE/AM, Publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas-OPE/AM no dia 21/03/2019. 
Vigência: 01104/2019 a 01/04/2020; 	 pEssonJuntileAn 
Valor Global: Rã 62.898,01; 	

CADASTRO NAGORAL oe 

Parcela única referente ao serviço de Instalação do link de intemet: R$ 3.498,01; 	19.439.86110001-07 
Valor Mensal: R$ 4.950,00; 
Valor a ser Empenhado em 2020: R$ 14.850,00. 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 

PÚBLICA D0 ESTADO DO AMAZONAS 
Rua Maceió, n2 307 

Nossa Senhora das Graças 

'Lu ManausaP: 69053-135  AM esie) 

iago a ilva Ribeiro 

AM 

Th D 
Diretor Adj nto Financeiro 

Saldo Anterior: 
	

57.950,00 
	

Valor do Empenho: 
	

48.048,01 	 Valor Disponível 
	

9.901,99 

Data de Entrega: 
	

28/03/2019 
	

Local de Entrega: 
	

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da ME: 
	

MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA 
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