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TERMO DE CONTRATO N.°  003/2019 — DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO •DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES 

celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAZONAS e a empresa SIDI 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, na forma 

abaixo: 

Ao primeiro dia do mês de abril 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 representado por seu 

Defensor Público Geral, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, brasileiro, casado, Defensor 

Público, RG 1181876-0 SSP/AM e CPF n° 628.345.252-34, residente e domiciliado nesta cidade, 

no Condomínio Residencial San Lorenzo, n° 416, Apto 1403-Adrianópolis e SIDI SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO LTDA, adiante designado simplesmente CONTRATADO, pessoa jurídica de 

direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado 

do Amazonas, sob o n° 13200693345, sediada nesta cidade, na Rua Bernardo Ramos, n° 283, 

Sala A, Bairro Centro, CEP 69005-310, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ, 

sob o n° 26.605.545/0001-15, neste ato representado por seu Representante Legal, o Senhor 

PHELIPPE SANTOS SIDI, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, 

localizado na Alameda Índia n° 521, Apto n° 219, Condomínio Clube de Campo Ponta Negra, 

Bairro Ponta Negra, CEP: 69037-058, portador do R.G. n° 2410912-6 SSP/AM e do C.P.F 

n°  021.844.802-31, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 

de N° 022/2018 — CLDPE/AM, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição 

de 20 de março 2019, às fls. 03 e 04, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 

2175/2019, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, 

é assinado o presente TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCN 

EM TELECOMUNICAÇÕES DE FORMA INTEGRADA ATRAVÉS DO FORNECIMEN 

CIRCUITOS PONTO A PONTO ENTRE O DATA CENTER DA CONTRATADA E AS UNI 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM SAÍDA COMPA 

PARA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), EQUIPAMENTO DE C 
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E SEGURANÇA DE DADOS DO TIPO FIREWALL E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES COM 

MÁQUINAS VIRTUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 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 técnicos em telecomunicações de forma integrada através do fornecimento de circuitos 

ponto a ponto entre o Data Center da contratada e as unidades da defensoria pública do estado do 

amazonas, com saída compartilhada para a rede mundial de computadores (internet), equipamento 

de controle e segurança de dados do tipo firewall e disponibilização de servidores com máquinas 

virtuais, conforme a proposta datada de 20/02/2019, 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, na Ata de Registro de Preços e na 

Proposta de preço. 

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

30 (trinta) 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 obri-

gações e responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico n°02212018 e do Termo de 

Referência n°05/2019: 

Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à fiel execução do objeto deste 

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 de Referência. 

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 co formi-

dade da prestação dos serviços e regular a entrega dos materiais, de forma a assegurar o jerfeito 

cumprimento do contrato. 

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

ais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção 	ndo 
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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 ins-

truções constantes de seus manuais de uso. 

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

constantes do edital do pregão eletrônico n°022/2018 e do Termo de Referência n°05/2019: 

Cumprir as exigências previstas nos itens 3, 5, 7 e 9 do Termo de Referência; 

Prestar os serviços com padrão de qualidade observando rigorosamente as disposições 

da legislação trabalhista, e as exigências contratuais. 

Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do 

contrato; 

Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 

dependências da CONTRATANTE. 

Manter durante a execução contratual as condições de habilitação e de qualificação que 

ensejaram a sua contratação. 

Arcar com todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários, tais como: salários, 

seguros, benefícios, encargos sociais e previdenciários, assistência médica, e quaisquer outros, 

decorrentes de sua condição de empregadora, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer 

vínculo empregaticio. 

Assumir total responsabilidade sobre a execução dos serviços contratados e garantir a 

CONTRATANTE o ressarcimento das despesas causadas por quaisquer danos. 

Providências a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 

quanto ao fornecimento e aos serviços prestados. 

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:  

4.1. As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à 

conta das seguintes dotações orçamentárias: Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 

04010000, Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001, Natureza da Despesa: 33904004, 

tendo sido emitida pela CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de Empenho n° 

2019NE00087 de 28/03/2019, no valor de R$ 345.510,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, 

quinhentos e dez reais), ficando o saldo restante no valor de R$ 115.170,00 (cento e quir4 mil, 

cento e setenta reais) a ser empenhado no exercício seguinte. . 

4.2. O Preço Global estimado para a prestação do serviço é de R$ 46 

(quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta reais) a ser pago em 12 (doze) parcelasfmi4is 

no valor de R$ 38.390,00 (trinta e oito mil, trezentos e noventa reais). 
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CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO  

5.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e 

de acordo com o item 8 do Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

6.1. O adjudicatário, como condição para assinatura do presente Contrato, prestará 

garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de 

acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n.° 8.666, de 

1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES  

7.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão 

aplicadas as penalidades previstas na 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 

caso. 

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 rvisto 

para chamados referentes à indisponibilidade do sistema, limitado a 48 horas. O atraso s • - ior a 

48 horas será considerado como descumprimento total da obrigação punível com as 	oes 
previstas para o caso. 

7.3.4. 5% (cinco por cento) no caso de reincidência na penalidade de advert- ''al Na 
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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. 

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 OITAVO: 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 NONO: RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 

9.1. A rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as se\iin s 

consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, d 	e já, 
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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. 

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 do Estado. 

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 especifica. 

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 res ectivo 

processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme se trate de suspensão/imp 	ento 

ou declaração de inidoneidade, respectivamente. 

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

Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

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

12.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, 

sempre sem efeito suspensivo: 

interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da 

ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa; 

interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da 

publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de licitar, impedimento de contratar 

ou rescindir administrativamente o contrato; 

formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da publicação no Diário Oficial do Estado; 

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 pelo CONTRATANTE pelos 

custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber 

indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente 

comprovados. 

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 

de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para m 

menos, conforme o caso. 

13.6. Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA comunicar ao CONTRÁTA 

posta, 

u para 

eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços do 
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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: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

14.1. 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 DÉCIMA QUINTA: CONTROLE  

15.1. 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 SEXTA: DOCUMENTAÇÃO 

16.1. 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 SÉTIMA: FORO 

17.1. 0 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 rriais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: PUBLICAÇÃO  

18.1. 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 NONA: CLÁUSULA ESSENCIAL 

19.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de ob.- ância 

obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, dr - ceção 

de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção do fornecimento do 	eto 

contratado, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

19.2. A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução do co ato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
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Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Maceió, 307 1  Nossa Senhora das Graças j Manaus/AM I CEP 

69053 — 135 1 Telefone (92) 3233-20871 E-mail: 
gabinete@defensoria.am.gov.br  

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NORMAS APLICÁVEIS  

20.1.0 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 Económicos 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. 

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, 01 de abril de 2019. 

Pelo CONTRATANTE: 

Pelo CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 

Ass:  ,StaWi'avuot, 4-Trlifbkt y141- 4/(42, f.29v—C4  
Nome:Luci:tom_ (rvou rri 	ott- 
R.G.: 14,243-4.4 - g 
CPF: 94sa 15/94,3.0,2--53 
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Nal DO ESTADO DO AMAZONAS 

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

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

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 003/2019-
FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.002175/2019-87 - 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. 

41, 	
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N° 0022/2018 — DPE/AM. 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos em 
telecomunicações de forma integrada através do 
fornecimento de circuitos ponto a ponto entre•  o data 
center da contratada e as unidades da Defensoria Pública 
Do Estado Do Amazonas. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2019. 

VIGÊNCIA:' doze (12) meses, contados de 01/04/2019 a 
01/04/2020. 

VALOR: O valor global 'estimado é de R$ 460.680,00 
(quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 04010000, 
Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001, Natureza da 
Despesa: 33904004, tendo sido emitida pela CONTRATANTE 
para o presente exercíció a Nota de Empenho n° 
2019NE00087 de 28/03/2019, no valor de R$ 345.510,00 
(trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e dez reais), 
ficando o saldo restante no valor de R$ 115.170,00 (cento e 
quinze mil, cento e setenta reais) a ser empenhado no 
exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 01 de abril de 
2019. 
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Amazonas. 

— Empresa SIDI SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO LTDA-
ME. 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 01 de abril de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 315/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso 
X, da Lei Complementar n.° 01, de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9° da Lei Promulgada n.° 51, de 21.07.2004. 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9°, inciso XI da Lei Complementar 
Estadual n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 90, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 

RESOLVE: 
REVOGAR a Portaria n° 435/2016-
GDPG/DPE/AM, publicada em 30.08.2016, no 

Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição n° 
299, onde designou o Defensor Público New-
ton Ramon Cordeiro de Lucena, para exercer 
suas funções na 1° Defensoria Pública de Hu-
maitá, a partir de 16 de setembro de 2016. 

Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 02 de abril de 2019. 

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

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
003/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.002175/2019-87 
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. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N°0022/2018 — 
DPE/AM. 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos em 
telecomunicações de forma integrada através 
do fornecimento de circuitos ponto a ponto 
entre o data center da contratada e as unidades 
da Defensoria Pública Do Estado Do 
Amazonas. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2019. 

DEFENSORIA PÚBLICA 
Wh, DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua macei& 307- rima Seta das Gritas 
esu 69A53-135 1 munausAM • 

Rafael VInhelro Monteiro Barbosa 
Defensor NI:IresGemi 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Sulxklensor Mirro Geral 

Melissa Souza Credle Borborema 
Constei/ora Geld 
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Rafael Vinheiro Moa eira Barbosa 
DEFENSORIA PÚBLICA 	Defensor Mico Gemi 

Junior Antonio Cavalcante de Albuquerque 
Subiefenor Phblica Geral 

:Missa Souza Credie Borborema 
Cancelem Gemi 
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VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 
01/04/2019 a 01/04/2020. 

VALOR: O valor global estimado é de 
R$ 460.680,00 (quatrocentos e sessenta mil, 
seiscentos e oitenta reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 04010000, Programa de Trabalho: 
14.122.0001.2643.0001, Natureza da Despesa: 
33904004, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a 
Nota de Empenho n° 2019NE00087 de 
28/03/2019, no valor de R$ 345.510,00 
(trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e 
dez reais), ficando o saldo restante no valor de 
R$ 115.170,00 (cento e quinze mil, cento e 
setenta reais) a ser empenhado no exercício 
seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 01 de abril de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 



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

135 1 Telefone (92) 3233-20871 E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  
941 DEFENSORIA PÚBLICA wo4 DO ESTADO DO AMAZONAS 

PORTARIA N° 303/2019-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, o servidor SERGIO AUGUSTO DOS PASSOS ARONCHA, matrícula n° 000.264-0A 
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, 
01 de abril de 2019. 

Rafael Vinhio Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

Objeto do Contrato N° do Contrato 

Prestação de serviços técnicos em telecomunicações de forma integrada 
através do fornecimento de circuitos ponto a ponto entre o data center da 
contratada e as unidades da Defensoria Pública Do Estado Do Amazonas. 

— Empresa SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME. 

003/2019 
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PORTARIA N.° 262/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9°, 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° 
20000.001180/2019-72, datado de 15.02.2019; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Servidora 
Pública: 
Nome: SONIENI MARIA CORREA E SOUSA 
Cargo: Assistente Técnico de Defensoria 
Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 
Destino: Humaitá/AM 
Período: 07 a 17.04.2019 
Especificação de Diárias: 

Quantidade: 10,5 (dez diárias e meia) 
Valor Unitário: R$ 388,14 
Valor das Diárias: R$ 4.075,47 

4.40% do valor básico da Diária: R$ 155,26 
5. Valor total das Diárias: R$ 4.230,73 
Objetivo / Justificativa: 
Realizar 	serviços 	técnicos 	necessários 	para 	as 
futuras instalações do Polo de Atendimento da 
Defensoria Pública no Município de Humaitá/AM. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 22 de março de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N°  303/2019-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. 90 
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, o servidor 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 técnicos 
em 	telecomunicações 	de 
forma 	integrada 	através 	do 
fornecimento 	de 	circuitos 
ponto a ponto entre o data 
center 	da 	contratada 	e 	as 
unidades 	da 	Defensoria 
Pública 	Do 	Estado 	Do 

003/2019 

a DEFENSORIA PÚBLICA 
rak,  DO ESTADO DO AMAZONAS 

Cubras:ela, 301 tansa Sentira das Graças 
CEP 69.051-135 1 Manaus-MA 

Rafael Vinbeiro Monteiro Barbosa 
Defensor PublIco Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdelensor Piiblito Geral 

Mellssa Souza Credit Borhorerna 
Correisedera Geral 



Amazonas. 

— Empresa SIDI SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO LTDA-
ME. 
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CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 01 de abril de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.°  315/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso 
X, da Lei Complementar n.° 01, de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9° da Lei Promulgada n.° 51, de 21.07.2004. 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9°, inciso XI da Lei Complementar 
Estadual n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9°, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 

RESOLVE: 
REVOGAR a Portaria n° 435/2016-
GDPG/DPE/AM, publicada em 30.08.2016, no 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS i  

Rua Matei& 307 . holt, Senhn das Graps 
CCP 0.053.135 1 Matuesalil 

Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição n° 
299, onde designou o Defensor Público New-
ton Ramon Cordeiro de Lucena, para exercer 
suas funções na 1° Defensoria Pública de Hu-
maitá, a partir de 16 de setembro de 2016. 

Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 02 de abril de 2019. 

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

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
003/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.002175/2019-87 
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. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N° 0022/2018 — 
DPE/AM. 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos em 
telecomunicações de forma integrada através 
do fornecimento de circuitos ponto a ponto 
entre o data center da contratada e as unidades 
da Defensoria Pública Do Estado Do 
Amazonas. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Detemot Meto Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Silt÷fem,v IN.S! a) Geral 

Maneta Souza Credie Borborema 
Corregedor* tini 
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Nota de Empenho 
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Preço Unitário 

	

18 
	

4,438.0000 

	

72 
	

383.0000 

	

45 
	

1,920.0000 

	

9 
	

2,450.0000 

	

2250 
	

560000 

	

9 
	

400.0000 

Preço Total 
79.884,00 

27.576,00 

86.400,00 

22.050,00 

126.000,00 

3.600,00 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Unidade Gestora 

024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Número Documento 

2019NE00087 
Data Emissão 

28103/2019 

Gestão 
00007 - FUNDOS 

Processo 
024701.002175/2019 

NE Original 

Credor 
26605545000115- SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME 

LicitaçãO 
8 • Pregão Eletrônico 

Referência 
Art. 2',§ 1°, Lei 10.520/02 

Evento 
400091 • Empenho de Despesa 

Modalidade 
3 - Global 

Valor 
345.510,00 

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

Programa Trabalho 	14.122.0001.2643.0001 	Ampliação, Modernização e Manutenção da infraestrutura Tern balça da Informação e Comun cação 

Fonte Recurso 	 04010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 

Natureza Despesa 	33904004 	 Comunicação de Dados 

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

ilionograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 
Maio 	 38.390,00 	Junho 	 38,390,00 	Julho 	 38.390,00 	Agosto 
Setembro 	 38.390,00 	Outubro 	 38.390,00 	Novembro 	38.390,00 	Dezembro 

38.390,00 

38.390,00 

38.390,00 

Descrição dos tens 

Unid. 	Descrição 
Item 01 
	

Hospedagem de Servidores. 

hem 02 
	

Fornecimento de circuito de transmIssâo de dados (10 Mbps). 

Item 03 
	

Fornecimento de circuito de transmissão de dados (50 Mbps). 

Item 04 
	

Fornecimento de circuito de transmissão de dados (100 Mbps). 

Item 05 	Acesso à Internet. 

Item 06 	Firewall (ata 600 usuários). 
Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços Técnicos em telecomunicação de forma 
Integrada através do fornecimento de drcultos ponto a ponto entre o Data Conter da contratada e as unidades da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com salda compartilhada para rede mundial de Computadores 
(Internet). equipamento de controle e segurança de dados do tipo lirewall e disponihifização de servidores com 
máquinas virtuais. 
Contrato n° 00312019, a ser celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Empresa 5101 
SeMços de Comunicação LTDA; • 

ri  

Termo de Referência n° 005/2019-CTUDPE/AM; 	 CEP: 69053435 
Atado Registro de Consumo de Ata Própria n° 004/2019-DAD/DPE/AM. 	 L Manaus 	 AM e=eV  
Vigência: 01104)2019 a 01/0412020; 
Valor Global: RE 460.680,00; 
Valor Mensal: R$ 38.39000: 
Valor a ser Empenhado em 2020: R$ 115.170,00. 

Ata de Registro de Preços fr 004/2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Detensoda Publica do Estado do PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Amazonas, em 21/03/2019; 

Rua Maceió, n2  307 
Pregão Eletrônico n* 022/2010OLDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, em 20/03/2019; 	 Nossa Senhora das Graças 

Memorando n' 030/2019-CTUDPE/AM: 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFEN8ORIA 

../101.1111M711À1.1"  :na." 

Ordertark! 591.515 

uerque Ju 

Silva Ribeiro 
'unto Financeiro 

F./A1v1 

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

433.179,64 

15/04/2019 

Valor do Empe ho: 

Local de Entrega: 

Usuário Operador da ME: 

345.510,00 	Valor Disponível 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

MICNELLE SILVA DE OLIVEIRA 

87.669,64 
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