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TERMO DE CONTRATO N° 002/2018-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE INFORMÁTICA, celebrado entre 
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS a PR9DAM - PROCESSAMENTO 
DE DADOS AMAZONAS S.A., na forma 
abaixo: 

Processo Administrativo n° 20000.0001092/2018-90-DPE/AM 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (2018), nesta cidade 
de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, presentes a 
DEENSORIA 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. Antonio 
Cavalcante de Albuquerque Junior, brasileiro, casado, Defensor Público Geral, em 
exercício, RG 691406 SSP/AM e CPF n° 239.811.482-15, residente e domiciliado nesta 
cidade, na Av. Ramos Ferreira, n° 199, Condomínio Vista Del Rei, Torre Solimões, 
Apartamento 503 - centro, CEP: 69.010-120, 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. FÁBIO 
GOMES NAVEGA, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da RG n°. 
104448360-IFP/RJ, e do CPF no. 510.822.502-44, residente e domiciliado nesta cidade, 
na Av. José de Arimateia, 01001- Cond. Key Biscayne — Torre B — Apto. 201B - Bairro 
Aleixo, eleito na forma do que dispõem os artigos 17 item II, Art. 18 e 19 do Estatuto, 
conforme atesta a ata de eleição da diretoria atual, datada de 10/10/2017, registrada na 
JUCEA, em data de 25/10/2017 sob o n°. 968597, na presença de testemunhas, é 
assinado o presente TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA, conforme minuta aprovada pela Procuradoria Geral do Estado, que se 
regerá pelas normas da Lei n° 8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - Por força deste Contrato a CONTRATADA 
obriga-se a prestar para a CONTRATANTE os Serviços de Execução de Sistemas, 
referente ao Sistema CFPP — Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal para manter o 
cadastro dos servidores, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para 
efetivação de pagamento e outros controles, cujas descrições estão contidas nos Anexos 
que passam a fazer parte integrante deste contrato, como se nele estivesse transcrito, 
juntamente com a Proposta 33/18 e a Portaria de dispensa de licitação N° 261/2018-
GDPG/DPE/AM, constantes do Processo. 
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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 cá pactuados são garantidos 
em conformidade com o Código de Proteção e Defesa do 

C 
 ons umidor, Lei 8.078, de 11 

de setembro de 1990, artigos 26 e 27 	 l 

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. 

I — Relatórios Diários: 24h0Omin horas úteis, após a solicitação. 
II — Relatórios Mensais: 48h0Omin horas úteis, após a solicitação. 
§ 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. 

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

CLÁUSULA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO - À CONTRATANTE é assegurado o direito 
de, a seu critério e através de representante especialmente designado, exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços e do 
comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo desta, de fiscalizar seus 
empregados, prepostos ou serviçais. 

§ 1° - A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 
§ 2° - A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concern aos 
serviços contratados e às consequências e implicações, próximas ou remotas. 
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§ 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. 

§ 5° - 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 serviços, 
cuja presença, a juizo da FISCALIZAÇÃO, seja considerada prejudicial ao bom 
andamento, regularidade e perfeição dos mesmos. 

§ 3° - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes das 
legislações mencionadas no Parágrafo Primeiro, não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a 
manutenção contratada. 

§ 40 - Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos à CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação 4-CONTRATADA, do ato 
administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa. 



Valor (RS) 
R$ 3.792,39 
R$ 3.792,39 
R$ 8.343,26 
R$ 3.792,39 
R$ 3.792,39 
R$ 3.792,39 
R$ 3.792,39 
R$ 3.792,39 
R$ 8.343,26 
R$ 3.792,39 
R$ 3.792,39 
R$ 3.792,39 
125 54.610,42 

Abril 
Maio 

Meses 

Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Janeiro (2019) 
Fevereiro (2019) 
Março (2019) 
TOTAL 

Parcela mensal 
Parcela mensal 

Referência 

Primeira parcela 13° Salário 
Parcela mensal 
Parcela mensal 
Parcela mensal 
Parcela mensal 
Parcela mensal 
Segunda parcela 13° Salário 
Parcela mensal 
Parcela mensal 
Parcela mensal 
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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 01/04/2018 a 01/04/2019, 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 folha de pagamento é de R$ 3.792,39 (três mil setecentos e noventa e dois 
reais e trinta e nove centavos), exceto nos meses de Junho e Dezembro onde são 
previstas as parcelas do 13° salário, que somadas as parcelas mensais foram estimadas 
em R$ 8.343,26 (oito mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), cada 
parcela, conforme cronograma abaixo: 

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 moldes da 
Política Económica Federal, que atualmente prevê periodicidade anual de reajuste, de 
2014. acordo com a variação do IGPM, considerando-se como índice inicial o mês de abril de 

§ 1° - Incumbirá à CONTRATADA o cálculo do reajustamento, que será instruído com a 
respectiva memória de cálculo e com a discriminação do que foi executado, para fins de aprovação pela CONTRATANTE. 
§ 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 c5nbecido, 
cabendo, quando publicados os índices definitivos, a correção dos cálculos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO VALOR - O valor global estimado do presente Contrato é de R$ 54.610,42 (cinquenta e quatro mil seiscentos e dez reais e quarenta e 
dois centavos). Este valor leva em conta a execução referente ao 13° salário e Folhas Especiais. 

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; 
3. rescisão administrativa do contrato; 
4. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar; 5. 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; 

§ 30 - 
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: 
1. pelo não cumprimento por parte da CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
2. 

em razão do cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
3. pelo atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 4. 

pela paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
5. pela subcontratação total ou 	parcial em desacordo com as exigências especificadas no Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta; 6. pelo desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO ou de seus superiores; 
7. 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 perío 	de 15 (quinze) dias, no qu I já tenham sido aplicadas 3 (três) multas; 
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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; 

8. incidir a CONTRATADA em qualquer outra falta enquadrável nas prescrições da 
Lei no. 8.666/93; 

9. 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: 

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

2. 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; 3. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE 
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR - Caberá a declaração de suspensão 
temporária do direito de participar de licitação, ou do impedimento para contratar ou a 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar na administração direta ou indireta do 
Estado e nas Fundações instituídas pelo Poder Público Estadual, ocorrendo quaisquer 

das hipóteses previstas na Lei n°. 8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado no 
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. 
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4) 
4) para prorrogação do prazo. 

§ 1° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços ora contratados em até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
§ 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. 

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

§ 30 - 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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. formular pedido de reconsideração á 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: 
1) quando houver modificação do 
2) projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 
2) 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: 
1) quando necessária a modificação do regime de execução, em face da verificação 

técnica, da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
2) 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; 

3) para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do art. 65, II, 
"d", da Lei n°. 8.666/93; 
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§ 30 - 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. 

§ 40 - 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. 

§ 50 - 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: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO - 
As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à 
conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001, Fonte de Recurso: 02010000, Natureza de Despesa: 
33903957, tendo sido emitida pela CONTRATANTE, em 22/03/2018 a Nota de 
Empenho N° 2018NE00037, no valor de R$ 43.233,25 (quarenta e três mil, duzentos e 
trinta e três reais e vinte e cinco centavos). Ficando o saldo restante no valor de R$ 
11.377,17 (onze mil trezentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) a 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 deve, nesta 
data, providenciar a publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no 
prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei n°. 8.666/93, no Diário Oficial do Estado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: CLÁUSULA ESSENCIAL - Constitui, também, 
cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da 
CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de exceção de 
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. 
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Anexo I do Contrato n° 002/2018, para 
Execução de Sistema para Prestação de 
Serviço de Processamento do Sistema 
CFPP. 

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETO — O objeto deste anexo é a Execução de 
Sistemas, referente ao Sistema CFPP — Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal para 
manter o cadastro dos servidores, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios 
para efetivação de pagamento e outros controles, para a Defensoria Pública do Estado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS SERVIÇOS - O sistema apoia o processo de pagamento de pessoal através das seguintes funções e controles: 

1. Pré-cadastramento do colaborador para determinação de sua matrícula única. 

2. Cadastro e controle do colaborador ativo e inativo: 
• Dados pessoais e funcionais; 
• Imagens e documentos digitalizados por servidor (fotos, documentos pessoais, 

documentos funcionais); 
• Impressões digitais; 
• Relotação; 
• Disposição; 
• Demissão; 
• Aposentadoria; 
• Vale transporte; 
• Vínculos trabalhistas; 
• Verificação de acúmulo de cargos. 

3. Cadastro e controle de Dependentes do colaborador 
• Dados pessoais; 
• Controla o limite de idade; 
• Controla o vínculo com mais de um colaborador. 

4. Beneficiários de Pensão Alimentícia: 
• Manutenção de dados pessoais e de pagamento; 
• Manutenção dos valores a serem pagos. 

5. Folha de Pagamento: 
• Controle do fluxo de execução da folha: 

,t Entrada descentralizada pelo RH do órgão; 
Avaliação e homologação pelo órgão autorizador; 

v Controle de prazos de cadastramento de informações; 
v Autorização automática para processamento da folha. • Cálculo de folhas mensais ou especiais (diferenças, 130  Salário, gratificação); • Cálculo automático de ganhos/descontos legais; 

• 
Cálculo de ganhos/descontos específicos de acordo com a necessidade do cliente; 
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• Tabela de ganhos/descontos do órgão gerada a partir de urna tabela geral, 
permitindo padronização de códigos; 

• Tabela de ganhos/descontos parametrizável por cliente; 
• Informações financeiras em: valor, percentual, hora e quantidade; 
• Cruzamento de ganhos/descontos não pagáveis simultaneamente; 

• Controla aquisição de férias e de adicional por tempo de serviço; 
• Pagamento por conta corrente e relação nominal; 
• Atualização em massa de ganhos/descontos; 
• Processamento da folha para: um grupo, todos os grupos, um órgão ou lotação 

(até 2° nível) de um órgão; 
• Movimento financeiro lançado via batch ou on-line; 
• Recebimento de midia de consignações; 
• Controle de pagamento de PIS-PASEP em folha; 
• Acesso à ficha financeira do servidor; e 
• Controle de teto constitucional em tempo real. 

6. Auditoria 
• Consulta de divergência de ganhos e descontos; 
• Homologação e validação de cadastro, contratos e movimentos financeiros 

pelo órgão fiscalizador; 
• 	Acompanhamento da autorização da Análise da folha feito pelo órgão. 

7. Armazenamento da ficha financeira do ano corrente a até 05 (cinco) anos 
anteriores. Os custos da disponibilização de dados da ficha financeira de outros 
anos, que não os citados neste item, correrão por conta do cliente, em valor a ser 
definido antes da execução do serviço. 

8. Controle PCCR (Plano de Cargos, Carreira, Salários e Remuneração). 

9. Geração de informações anuais para RAIS e IMPOSTO DE RENDA (Cédula-C e 
DIRF). 

10. Realização de consultas ao/por: 

• Colaborador; 
• Dependentes; 
• Dados financeiros; 
• Ficha financeira; 
• Dados da RAIS; 
• Beneficiários de pensão; 
• Previsão de contracheque; 
• Espelho on-line. 

11. Geração de informações para o e-Social 
• Processos Administrativos Judiciais; 
• Comunicação de acidente de trabalho; 
• Afastamento temporário; 
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• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
• Horário/turnos de trabalho; 
• Estabilidade; 
• Condição diferenciada de trabalho; 
• Aviso prévio; 
• Desligamento; 
• Trabalho sem vínculo. 

12. Relatórios Normais: O sistema emitirá regularmente. 
12.1Junto à Folha: 

31 - Relação Geral (Folha de Pagamento); 
33 - Resumo da Folha; 
34 - Relação de Crédito Banbário; 
35 - Relação para Pagamento; 
42 - Relação de Ganhos/Descontos; 
44 - Ganhos/Descontos Cadestrados; 
51 - Funcionários com Adicionais a Completar; 
61 - Contracheque; 
62 - Boletim Financeiro; 
64 - Relação do FGTS; 
12 - Dependentes a serem excluídos; 
13 - Dependentes Excluídos. 

12.2 Geração de arquivo SEFIP. 

13. Relatórios Opcionais: opcionalmente o cliente poderá solicitar a emissão dos 
relatórios abaixo, pagando adicionalmente pelos mesmos, de acordo com o número 
de servidores consultados na geração do relatório. 

13.1. Emitidos junto com a Folha: 

01 - Relação de Colaboradores; 
08 - Demonstrativo Sintético; 
09 - Resumo Sintético; 
11 - Relação de colaboradores por Centro de Custo; 
14 - Servidores com situação Vencida; 
15 - Servidores com situação a Vencer; 
16 - Servidores com Disposição Vencida; 
17- Servidores com Disposição a Vencer; 
18 - Relação de Dependentes; 
19 - Relação de Herdeiros; 
20 - Relação de Frequência; 
21 - Etiquetas para Atualização da Carteira Profissional; 
22 - Relação de Aniversariantes; 
23 - Resumo Mensal da Folha; 
36 - Pagamento Cédula; 
37 - Resumo dos Líquidos; 
39 - Crédito Bancário Agendado Automático; 
40 - Relação para Imposto de Renda; 
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41 - Contribuição Sindical; 
46 - Mapa Escala Férias; 
48 - Funcionários com Férias a Vencer; 
49 - Relação de Pensões Alimentícias; 
52 - Resumo Comparativo; 
53 - Resumo para Faturamento; 
54 - Resumo dos Pagamentos; 
56 - Relação das Consignações; 
57 - Resumo dos Eventos; 
58 - Recibo das Pensões Alimentícias; 
59 - Dados Acumulados ou Complementares; 
60 - Contracheque Endereço; 
66 - Crítica da Rotina Anual; 
79 - Desconto de Consignações; 
80 - Listagem de Remessa; 
81 - Crítica do Movimento; 
83 - Espelho do Movimento; 
92 - Rel. Funcionários em Ordem Alfabética; 
93 - Rel. Funcionários por Lotação; 
95- Demonstrativo Sintético por Funcionário; 

13.2. Por solicitação eventual: 
02 - Relação de Funcionários por Ordem Alfabética; 
03- Relação por Acúmulo de Cargos; 
04 - Ficha Cadastral; 
05 - Ficha dos Dependentes; 
06 - Ficha dos Beneficiários de Pensão; 
07 - Ficha dos Dados dos Herdeiros; 
43 - Ficha Financeira. 

14. Relatórios Anuais: Emitidos regularmente por ocasião da execução das Rotinas 
anuais. 

45 — Cédula C; 
47 — DIRF Anual; 
65— SAIS. 

14.1 — Geração do Manual de Normas de Arquivos Digitais. 

15. Repositório de arquivos (.pdf, .xis e .txt) gerados pelo sistema na opção de 
relatórios, para acesso do usuário quando necessário. 

16. Integração com as informações do Diário Oficial do Estado, quando solicitado, para 
apoio a gestão funcional e financeira do servidor, de acordo com informações 
oficiais publicadas. Esse item deverá ser tratado em separado, pois demanda 
negociações com a Imprensa Oficial do Estado; 

17. Consulta a informações contidas em Documentos Institucionais cadastrados no 
sistema, servindo de apoio e rastreabilidade na gestão funcional e financeira do servidor. 
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18. Relatórios Extras: o cliente poderá solicitar a emissão de relatórios extras, não 
previstos dentre os acima, que serão faturados à parte, conforme item 6.1. Entenda-
se como relatório extra, apenas a extração de informações anteriormente existentes 
nas bases de dados do sistema e/ou a impressão das mesmas, não estando ai 
envolvido nenhum processo de atualização de dados; 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

• Estar ligado à Internet; 
• Disponibilizar infraestrutura de rede local; 
• Disponibilizar em sua rede Software Antivirus para o servidor e estações de 

trabalho, como, por exemplo, o software da Net Work Associates, Active Vírus 
Defense 	AVD, para gerenciamento centralizado das atualizações do 
antivirus, ou similar; 

• Designar Equipe Gestora do Sistema para acompanhamento/gestão do 
projeto; 

• Disponibilizar à PRODAM um arquivo formato xis contendo os dados dos 
colaboradores do cliente,conforme leiaute fornecido pela PRODAM. 

• Fiscalizar os serviços prestados pela PRODAM, observando o fiel 
cumprimento das exigências contratuais. 

DA CONTRATADA 

• Disponibilizar os recursos de infraestrutura tecnológica para acesso ao 
sistema relacionado no Item 2, com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias 
por semana; 

• Disponibilizar o Sistema CFPP com acesso via software emulador de terminal 
PW3270; 

• Configurar as estações de trabalho que utilizarão o sistema CFPP para 
estabelecer uma VPN com a PRODAM, permitindo o acesso ao computador 
central da PRODAM; 

• Planejamento e configurações necessárias para disponibilizar o sistema 
CFPP em produção; 

• Parametrização das tabelas; 
• Criação do banco de dados; 
• Inclusão inicial dos servidores do cliente no cadastro; 
• Instalação do aplicativo de impressão nas estações de trabalho do cliente, 

para emissão de relatórios, disponibilizando perfil de acesso para utilização; 
• Manter sob sigilo todas as informações e documentos obtidos em decorrência 

do desenvolvimento do projeto; 
• Ministrar treinamento/acompanhamento inicial aos usuários do sistema. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS - A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, os itens descritos abaixo, de acordo com a apuração dos volumes envolvidos no processamento. 
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dcx 4.1 Execução normal: 

Itens de Faturamento 
Funcionário rocessado em folha mensal 
Funcionário •rocessado em relatórios o cionais 
Funcionário armazenado 
Por lan amento rocessado 
Relatório extra desenvolvido e emitido 
Por contrache ue im resso a laser 
Por .á :na im ressa a laser 
Por á *na :erada em mídia eletrônica 
Envelo amento 
Por GB em disco 

Por hora de desenvolvimento análise/.ro.ama ão 
Por funcionário e mês recu erado 
Consulta ao Diário Oficial — até 300 servidores 
Consulta ao Diário Oficial — de 301 até 1000 servidores 
Consulta ao Diário Oficial — acima de 1000 servidores 
Faturarnento mínimo or folha 
Manuten ão das rubricas do PCCR 
Por funcionário rocessado em rotina anual 
Su orte técnico a a lica ão 

Por funcionário rocessado em folha es ecial — Ficha Financeira 
Por Contrache ue Gerado em Mídia Eletrônica 
Por com 'rovante de Rendimento Gerado em Mídia Eletrônica 

R$ 0,55 
R$ 3,55 

R$ 163,59 
R$ 0,74 

R$ 195,32 
R$ 782,50 

R$ 1.958,10 
RS 545,69 

R$ 0,29 
R$ 2,07 

R$ 152,62 
R$ 1,21 
R$ 0,47 
R$ 0,47 

E, por estarem em pleno acordo com as cláusulas e condições fixadas, firmam o presente 
Anexo em 03 (três) cópias, perante as testemunhas que declaram conhecer  teor. 'seu inteiro 
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ANEXO II — ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) 
O tempo de início de atendimento será contabilizado a partir do registro da 
demanda feito pelo cliente, conforme procedimento definido no ANEXO III. Os 
serviços serão prestados conforme os prazos definidos na tabela abaixo: 

Tipo de 
Serviço Funcionalidades Tipo de Incidente 

ou Tipo de Demanda 

Prioridad 
e 

PRODAM 
SAC 

inicio de Atendimento Prazo Máximo 
para Resolução 

Prorrogação 
Eventual 

Sustentação & 
Manutenção 
corretiva 

Todas 
Todas as 
funcionalidades, 
rotinas, programas e 
outros serviços 
constituindo o sistema. 

Incidente de Nível 1 
O sistema está 
completamente 
Inoperante, 

Alta 

Imediato, caso este registro 
ocorra em horário entre 
08h00 e 17h00 e Seg. á 
Sex, 
Fora do perlodo acima, o 
atendimento se dará em até 
134(quatro) horas úteis após 
a abertura do registro. 

08 Horas úteis 
após o 

cadastramento no 
SAC PRODAM 

Não poderá haver 
prorrogação 

Sustentação & 
Manutenção 
corretiva 

Área Usuários 
Trata-se de todas as 
funcionalidades 
utilizadas e envolvendo 
o usuário final. 

Incidente de Nível 2 
Uma dessas 
funcionalidades está 

inoperante 
completamente 

restringindo 
SISTEMA para todos 
os usuários. 

Média 

indo ouso do 	g SAC 

Imediato, caso este registro 
ocorra em horário entre 
08h00 e 17h00 e Seg. a 
Sex, 
Fora do período acima, o 
atendimento iniciará em no 
máximo 	08 	(oito) 	horas 
após a abertura do registro, 

16 Horas úteis 
após o 

cadastramento no 
PRODAM 

Poderá haver 
prorrogação de 
prazo, desde que 
devidamente 
justificado pela 
contratadae aceito 
pela contratante. 

Sustentação & 
Manutenção 
corretiva 

Área Administrativa 
T Trata-se de todas as 
funcionalidades 
utilizadas pela parte 
administrativa do 
sistema. 

Incidente de Nível 3 
Uma dessas 
funcionalidades não 
funciona corretamente 
provocando erros e 
não conformidades no 
processamento de 
dados. 

Média 

Até 04 Horas úteis após o 
registro, caso este registro 
ocorra em horário entre 
08h00 e 17h00 e Seg. a 
Sex. 
Fora do período acima, o 
atendimento se nas 04 
ri pmeiras horas úteis do dia 

subsequente. 

48 Horas úteis 
após o 

cadastramento no 
SAC PRODAM 

Poderá haver 
prorrogação de 
 prazo, desde que 
devidamente 
justificado. nas 
primeiras 04 horas 
úteis de 
atendimento, pela 
contratada e aceito 
pela contratante. 

Sustentação & 
Manutenção 
corretiva 

Todas 
Todas as 
funcionalidades, 
rotinas, programas e 
outros serviços 
constituindo o sistema. 

Correção de Falha de 
Ambiente 
Prestar informações e 
auxiliar as áreas de 
Suporte e Produção 
(na Identificação e 
resolução de falha do 
SISTEMA) 

Imediata 
Afta 

Média 
Baixa 

Até 04 Horas úteis após o 
registro, caso este registro 
ocorra em horário entre 
08h00 e 17h00: 
Fora do período a cima, o 
atendimento se dará nas 04 
primeiras horas úteis do dia 
subsequente. 

04 Dias úteis 
após o 

cadastramento no 
SAC PRODAM 

Poderá haver 

drodddeded de  prazo, desde que 
devidamente 
justificado, nas 
primeiras 04 horas 
úteis de 
atendimento, pela 
contratada e aceito 
pela contratante. 

Manutenção 
Evolutiva & 

ção Implementação 

. 

NOV88 

Analise da Demanda 
Analisara demanda 
registrada no SAC 
PRODAM elaborar o 
plano de trabalho. 
cronograma e 
orçamento. 

Imediata 
Alta 

Média 
Baixa 

Até 07 dias úteis após o 
registro. dias úteis 

Na 
indisponibilidade 
do pastor ou em 
consequência do 
tamanho da 
demanda, será 
informado ao 
contratante um novo 
prazo de 
atendimento e, as 
razões serão 
devidamente 
justificadas, 

Horas úteis: Essas horas são as que estão compreendidas no período de 08:00h às 
12:00h e das 13:30h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, excluindo-se feriados e pontos 
facultativos. 

Observação: Havendo necessidade, será solicitado prorrogação do tempo de duração 
máxima para atendimento do chamado. 
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ANEXO III — PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE DEMANDAS 
O cliente deverá efetuar o registro para atendimento de suas demandas conforme o 

procedimento a seguir: 
a) Deverá ser definido um gestor do serviço do cliente para que este seja o 

responsável pelo registro e controle das demandas; 
b) Todo pedido de demanda deverá ser registrado pelo gestor do serviço do cliente 

através dos canais de atendimento da PRODAM: 
• Telefone: 0800-092-2626 
• Em casos de interurbano e chamadas de celulares, ligar para (92) 2121-6490 
• E-mail: sacp@prodam.gov.br  
• Formulário SAC-P: http://www.prodam.am.gov.br/atendimento/sacp/  
• Acesso ao Módulo Externo do SGTI: http://sac.prodam.am.gov.br  

c) O cliente recebe na abertura do chamado um número para acompanhamento sobre 
o andamento e resolução do chamado; 

d) O cliente pode acompanhar o atendimento do chamado através dos telefones 
listados nos canais de atendimento ou via sistema de chamados (Módulo Externo do 
SGTI); 

e) O serviço de atendimento estará disponível ao cliente durante a vigência do 
contrato; 

O 	Local de Prestação do Serviço: 
Nas instalações da PRODAM, situada na Rua Jonathas Pedrosa, n°1937 - 
Praça 14 de Janeiro, Manaus -AM. 

9) 	Período da disponibilização de atendimento: 
Para os itens: 

• Hospedagem; 
• Gestão de Backup e Replicação de dados; 
• Suporte técnico em ambiente mainframe; 

Os atendimentos serão realizados em regime 08 horas x 05 dias por semana, no 
período de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, excluindo-se 
feriados e pontos facultativos. 
E, para o item (se houver): 

• Uso de recursos (Service Unit) de computador de grande porte (Mainframe). 
Obs.: Este atendimento estará disponível em regime 24 horas x 07 dias por 
semana, excetuando-se os horários previstos para manutenção programada e 
backup. 
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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@defenspria.am.gov.br  

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 002/2018-
DPE/AM 
PROCESSO: 20000.001092/2018-90-DPE/AM 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM, através do Fundo Especial 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a PRODAM 
- Processamento de Dados Amazonas S.A.; 
OBJETO: Por força deste Contrato a CONTRATADA 
obriga-se a prestar para a CONTRATANTE os Serviços 
de Execução de Sistemas, referente ao Sistema 
PRODAM - RH — Cadastro e Folha de Pagamento de 
Pessoal para manter o cadastro dos servidores, processar 
folhas de pagamento e fornecer relatórios para efetivação 
de pagamento e outros controles, cujas descrições estão 
contidas nos Anexos que passam a fazer parte integrante 
deste contrato, como se nele estivesse transcrito, 
juntamente com a Proposta 33/18 e a Portaria de 
dispensa de licitação N° 261/2018-GDPG/DPE/AM, 
constantes do Processo. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de março de 2018. 
VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 01/04/2018 a 
01/04/2019. 
VALOR: O valor global estimado do presente Contrato é 
de R$ 54.610,42 (cinquenta e quatro mil seiscentos e dez 
reais e quarenta e dois centavos). Este valor leva em 
conta a execução referente ao 13°  salário e Folhas 
Especiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Programa de Trabalho: 
14.122.0001.2643.0001, Fonte de Recurso: 02010000, 
Natureza de Despesa: 33903957, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE, em 22/03/2018 a Nota de Empenho N° 
2018NE00037, no valor de R$ 43.233,25 (quarenta e três 
mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e cinco 
centavos). Ficando o saldo restante no valor de R$ 
11.377,17 (onze mil trezentos e setenta e sete reais e 
dezessete centavos) a ser empenhado no exercício 
seguinte. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 27 de março de 
2018. 

-.=;4fitonto-Cifv—alrifife-
Defensor Público Geral do  

ethúqtierque Junior 
6do, po substituição legal. 
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PORTARIA N° 304/2018-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 Migo 67 da 
Lei 8.666/93, o servidor JORGE ROBERTO 
BRAGA DO NASCIMENTO, matrícula n° 
154.0564C para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuar como fiscal do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contratar serviços especializados de 
controle de mão de obra indireta para as 
unidades da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM em 
Manaus e no Interior do Estado do 
Amazonas 

07/2018 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 28 de março de 2018. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, por 

substituição legal. 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
002/2018-DPE/AM 

PROCESSO: 	20000.001092/2018-90- 
DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM, através do 
Fundo Especial Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas e a PRODAM - Processamento 
de Dados Amazonas S.A.; 
OBJETO: Por força deste Contrato a 
CONTRATADA obriga-se a prestar para a 
CONTRATANTE os Serviços de Execução de 
Sistemas, referente ao Sistema PRODAM - 
RH — Cadastro e Folha de Pagamento de 
Pessoal para manter o cadastro dos 
servidores, processar folhas de pagamento e 
fornecer relatórios para efetivação de 
pagamento e outros controles, cujas 
descrições estão contidas nos Anexos que 
passam a fazer parte integrante deste contrato, 
como se nele estivesse transcrito, juntamente 
com a Proposta 33/18 e a Portaria de dispensa 
de licitação N° 261/2018-GDPG/DPE/AM, 
constantes do Processo. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de março de 
2018. 
VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 
01/04/2018 a 01/04/2019. 
VALOR: O valor global estimado do presente 
Contrato é de R$ 54.610,42 (cinquenta e 
quatro mil seiscentos e dez reais e quarenta e 

Rafael VInhelro Mo teiro 1310t0S3 
Dilema Park° Gemi 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdelemor Pdbriro Geral 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
Corregedor Geral 
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Rafael VInheiro Monteiro Barbosa DEFENSORIA PÚBLICA 	Defemor Nage, Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque 
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dois centavos). Este valor leva em conta a 
execução referente ao 13° salário e Folhas 
Especiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24701, Programa de 
Trabalho: 14.122.0001.2643.0001, Fonte de 
Recurso: 02010000, Natureza de Despesa: 
33903957, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE, em 22/03/2018 a Nota de 
Empenho N° 2018NE00037, no valor de 
R$ 43.233,25 (quarenta e três mil, duzentos e 
trinta e três reais e vinte e cinco centavos). 
Ficando o saldo restante no valor de 
R$ 11.377,17 (onze mil trezentos e setenta e 
sete reais e dezessete centavos) a ser 
empenhado no exercício seguinte. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 27 de março de 2018. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, por 

substituição legal. 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
007/2018-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.000784/2018-11-DPE/AM 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM e a AIGP 
Serviços Empresariais LTDA. 
OBJETO: Contratar serviços especializados de 
controle de mão de obra indireta para as 
unidades da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM em Manaus e no interior 
do Estado do Amazonas 
DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2018 
VIGÊNCIA: doze (doze) meses, contados de 

01/04/2018 a 01/04/2019 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 
548.086,80 (quinhentos e quarenta e oito mil 
oitenta e seis reais e oitenta centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24101, Fonte de 
Recurso: 01000000, Programa de Trabalho: 
14.122.0001.2001.0001, 	Natureza 	da 
Despesa: 33903799, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a 
Nota de Empenho n° 2018NE00373 de 
28/03/2018, no valor de R$ 411.065,10 
(Quatrocentos e onze mil sessenta e cinco reais 
e dez centavos), O saldo restante, no valor de 
R$ 137.021,70 (cento e trinta e sete mil vinte 
um reais e setenta centavos) será empenhado 
no exercício seguinte. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 28 de março de 2018. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, por 

substituição legal. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS 

Aviso de Licitação 

A Comissão de Licitação da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas — DPEJAM torna 
público, para conhecimento dos interessados, 
o seguinte procedimento licitatório: 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 05/2018 — 
CL/DPE/AM 

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Servidores 
Tipo Torre para a Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas. 

Junior 

DEFENSORIA 
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Daí r Publico Geral do 
rque Junior 
ubstituiçâo legal. 

Estatuto ,  deu Criança 
e do Adolescente 

Art. 3° A criança e o 
adolescente gozam de todos 
os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a 
fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e 
social, em condições de 
liberdade e de dignidade. 

Art. 4°É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público 
assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e 
comunitária. 

‘24435;itt 
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DIÁRIO OFICIAL 
ESTADO DO AMAZONAS 

Manaus, terça-feira, 03 de abril de 2018 	 Número 33.734 ANO Man/ 

PODER JUDICIÁRIO 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

Aviso do LIcItaçâo 

A Cominlo de Udtaçâo da Defensorla Panca do Estado 
do Amazonas - DPE/AM toma público, para 
conhecimento doa Interessados, o seguinte procedimento 
'Cartório* 

PREGÃO ELETRÔNICO N.' 0512018 -CL/DPE/AM 

OBJETO: AquIsicso do 02 (dois) Servidores Tipo Torre 
para e Defensoda Pública do Estado do Amazonas. 

Gata o horário de Inicio de mcoblmento das 
propostas: a partir do dia 051002016 às 10:00 horas. 
(horário de Brasfile). 

Data • horário da abertura da soslaio do Progio 
Eletrônico: 17/002018 es 10:00 horas. (horário de 
Brasil-ta). 

O Edital estará á dispcsiçáo dos interessados no 
endereço eletrônico: yórasciavernamentals Gozas. 
a partir do dia 05/04/2018. 

O Preget> Eletrônico será realizado em Senil° pública 
offline pela INTERNET, através do portal de Compras 
Governamentais - Comprasnet-SIASG. com  endereço 
eletrônico rvemvcomórasoovemarnentais cov bf. 

Manaus, 02 de abre de 2018. 

MEL1Sr2WZAÇ4ICBOREMA 
Presidente da ComIssâo de ticItaçao da Defonsorla 

Pelanca do Estado do Amazonas - CUDPE/AM 

F I 
ooDEFEstENno5ORcolAmuiPOBew4LICA onfria  dopaa.aq moço  o., 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 002/2018-
DPE/AM 
PROCESSO: 20000.000180/20113.74/DPE/A4 
LICITAÇÃO: Dispensável com fundamento no art. 24, X. 
da Lei n' 8.666/93. 
CONTRATANTES: A Defensorla Pública do Estado do 
Amazonas, Daniel Leite Brito e Patricia Leite Brito. 
OBJETO: LOCIIRSO de um Imóvel urbano situado na Rua 
Humberto Caiderado, 210, Adranópolls - Maneus-AM. 
peto perlado de 12 (doze) meses, para abrigar Unidade 
desta Defensoda Pública do Estado do Amazonas. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de março de 2018. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 01/04/2018 a 
01/04/2019, prorrogável na forma da Lei, 
VALOR: O valor do presente contrato é de RE 228.908.40 
(duzentos e vinte e oito mil novecentos e olto reais e 
quarenta centavos), com valor mensal de RI 19.075,70 
(dezenove infl, setenta e cinco reais e setenta centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com e execuçâo do presente Instrumento 
correr/ao á conta da seguinte Dotada° Orçamentada: 
Unidade Orçamentária 24101, Programe de Trabalho 
14.422.3289.1222.0001, Fonte Recurso 01000000. 
Natureza da Despesa 33903615, conforme Notas de 
Empenho 2018NE003133 e 2018NE00364, emitida pela 
CONTRATANTE em 23/03/2018, no valor de RS 
65.840,65 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta 

reais e sessenta e cinco centavos) respectivamente, 
ficando o saldo remanescente, no valor de RS 57.227,10 
(cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e dez 
centavos), para ser empenhado posterionente. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 27 do març 	2018. 

a DEFENSOR'. PODLICA nomiiita st, usit. pributootn, 
DO ESTACKIDO AMAZONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Ni  002/2018-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.001092/2018-904)PEMM 
CONTRATANTES: Defensoria Publica do Estado do 
Amazonas - DPE/AM, através do Fundo Especial 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a PRODAM 

Processamento de Dados Amazonas SÃ: 
OBJETO: Por torça deste Contrato a CONTRATADA 
obriga-se a prestar para e CONTRATANTE os Serviços 
de E:realça° de Sistemas, referente ao Sistema 
PRODAM - R11 - Cadastro e Folha de Pagamento de 
Pessoal para manter o cadastro dos servidores, processar 
folhes de pagamento e fornecer relatórios para efetivaçáo 
de pagamento e outros controles, cujas detcriçdes esttlo 
contidas nos Anexos que passam a fazer parte integrante 
deste contrato, como se nele estivesse transcrito, 
juntamente com a Proposta 33/18 e e Podada de 
dispensa de feltaçâo 	261/2018-GDPG/DPE/AM, 
constantes do Processo. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de março de 2018. 
VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 01/04/2018 e 
01/00019. 

VALOR: O valor global estimado do presente Contrato é 
de RI 64.610,42 (cinquenta e quatro mli seiscentos e dez 
reais e quarenta e dois centavos). Este valor leva em 
conta e execuçáo referente ao 13' salário e Folhas 

DEsPO'rítÇlaks0 ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Programa de Trabalho: 
14.122.0001.2643.0001, Fonte de Recurso: 02010000, 
Natureza de Despesa: 33903957, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE, em 22/03/2018 a Nota de Empenho nr 
2018N000037, no valor de RI 43.233,25 (quarenta e três 
mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e cinco 
centavos), Ficando o saldo restante no valor de RI 
11.377,17 (onze mil trezentos e setenta e sete reais e 
dezessete centavos) a ser empenhado no ezercIdo 
seguinte. 
GABINETE DO DEFENSOR PU LICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em 	us, 271Io março do 
2018. 

A 	avalcan 	 que Junior 
Defensor Público Geral do 	substitulçao legal. 

F I 	00142 

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

135 ¡Telefone (92) 3233-2087 1 E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  
akDEFENSORIA PÚBLICA wr DO ESTADO DO AMAZONAS 

PORTARIA N° 295/2018-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 MÁRIO BRAGA DE FREITAS, matrícula n° 000.365-4A, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal do Contrato indicado no quadro desta 
Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Serviços de Execução de Sistemas, referente ao Sistema CFPP — Cadastro e 
Folha de Pagamento de Pessoal para manter o cadastro dos servidores, 
processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de 
pagamento e outros controles. 

002/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 
27 de março de 2018. 
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Antonio Cavalcante de Albuquerque 
Sul:delem, Publko Geral 

Junior 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
amoeda geral 
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PORTARIA N° 295/2018-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. 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 MÁRIO BRAGA DE 
FREITAS, matrícula n° 000.365-4A, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal 
do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Serviços de 	Execução de Sistemas, 
referente ao Sistema CFPP — Cadastro e 
Folha de Pagamento de Pessoal para 

002/2018 manter 	o 	cadastro 	dos 	servidores' 
processar 	folhas 	de 	pagamento 	e 
fornecer relatórios para efetivação de 
pagamento e outros controles. 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 27 de março de 2018. 

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

exercício. 

PORTARIA N.° 300/2018-GDPG/DPE/AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso VIII, da Lei Complementar n° 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
90 da Lei Promulgada n° 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 90, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9°, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante no Processo n° 
20000.0001972/2018-66, 	datado 	de 
26/03/2018; 

RESOLVE: 
DESIGNAR o Defensor Público de 1° Classe 
Carlos Alberto Souza de Almeida Filho, titular 
da 18  e 2° Defensoria Pública Especializada de 
Atendimento de Interesses Coletivos, para 
exercer cumulativamente suas funções na 
Defensoria Pública Especializada na 
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 
pelo período de 02 de abril a 01 de maio de 
2018. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

04, DEFENSORIA PÚBLICA 	Defensor Merco Geral 
Rafael Vinbeiro Monteiro Barbosa 

'N11.01  DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceld, 307 r Nossa Urdira das Graças 
CEP 69.053-135 1 1113MIUSail 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

Luiz Felipe 
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Diretora Financeira 

DPE/ AM 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

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

Número Documento 
2018NE00037 

Data Emissão 
22/0312018 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.001092/2018 

NE Original 

Credor 
04407920000180- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 

Licitação 
5 - Dispensa de Licitação 

Referência 
Art.24: XVI; Lei 8.686/93 

Evento 
400091- Empenho de despesa 

Modalidade 
2- Estimativo 

Valor 
43.23325 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.122.0001.2643.0001 	Amplia*, Modernização e Manutenção da Infraesbutura Tecnológica da Informação e Comun cação 
Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903957 	 ServIcos De Processamentos De Dados 

	

1 Município 	9999  • Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

	

:onvénlo 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 3.792,39 
Maio 	 3.792,39 	Junho 	 8.343,26 	Julho 	 3.792,39 	Agosto 	 3.792,39 
Setembro 	 3.792,39 	Outubro 	 3.792,39 	Novembro 	 3192.39 	Dezembro 	6,343,25 

IDescrição dos Itens 

Unid. 
Item 

Qtde Preço Unitário Preço Total 
1 	43.233.2500 	43.233,25 

Descrição 
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-Descrição: Serviços de Execução de Sistemas PRODAM-RH. 
Cadastro dos Servidores e Folha de Pagamento de Pessoal-CFPP, Processamento de Folhas de Pagamento e 
FOilleCIMCIlb) da Relatórios para dotação de Pagamento, conforme discriminara em Projeto Básico; 
Objeto: Contrato ri• 002/201NOPE-AM, a ser celebrado entre a Defensorla Pública do Estado do Amazonas- 
OPE/AM, e a Empresa Podam Processamento de Dedos Amazonas-ProdanVAM, 
Memorando n 043i2018-GGPFP/DPEJAM; 
Projeto Básico n' 010/2018-GCGCAPE/AM; 
Parecer n'013312018-DAJAMPEJAM; 
Portaria n' 261/2018-GDPG/DPEMM, publicada no Diário Oficial Eletrônico Der ensorla Pública do Estado do 
Amazonas-OPE/AM, em 21/0312018; 
Ata de Dispensa de Licitação e 018/2018-DPE/AM; 
Vigência: 01/04/2018 a 01/04/2019; 
Valor Global: RS 54.610,42; 
Valor Mensal Estimado: RS 3.792,39; 
Empenhado Abril a Dezembro 2018: RS 43.233,25; 
Vabr a ser Ernsonhado 2019: RS 11.377,17. 

Saldo Anterior: 
	 188.086,39 

	
Valor do Empenho: 	43.233,25 	 Valor Disponível 

	 144.853,14 
Data de Entrega: 
	 01/04/2018 	 Local de Entrega: 

	 Defensoria Publica do Estado do Amazonas- DPE/AM 
Ordenador de Despesa: 	 Usuário Operador da NE: 

	EMIR AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

RelNes.rat 	 Pagine: 	1 	1 
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