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TERMO DE CONTRATO N° 005/2016-DPE/AM 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
ATRAVÉS DO FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, E A EMPRESA GDL 
DOMINGUES ME, NA FORMA ABAIXO 

Aos 26 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade de Manaus, 
Capital do Estado do Amazonas, 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 denominado simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL 
VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, Defensor Público, residente e 
domiciliado nesta cidade, no Condomínio Residencial San Lorenzo, n° 416, Apto 1403-
Adrianópolis, RG 1181876-0 SSP/AM e CPF n°628.345.252-34, e de outro lado, a Empresa GDL 
DOMINGUES-ME, doravante designada simplesmente CONTRATADA, pessoa jurídica de 
direito privado, situada Rua Salvador n° 120 - Sala 1201, CEP. 69057-040-Adrianópolis, com 
inscrição estadual n°05.347.511-9 e CNPJ n° 11.950.831/0001-40, neste ato representada por seu 
Sócio Proprietário, Sr. GERALDO DAVID LAGARES DOMINGUES, brasileiro, RG n° 
19362188 SSP/GO, CPF n°968.470.422-49, domiciliado nesta cidade, na Rua Cecilia Meireles, N° 
389, Casa A — Santo Antônio, com poderes para assinar o Termo, em consequência da ATA de 
Registro de Preços n° 063/2015- DIREP/SEMSA Externa, vinculada ao Pregão Eletrônico n° 
096/2015 — SCLS/CML/PM da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Manaus, foi 
publicada no DOM Edição 3742, Página 11 de 29 de setembro de 2015, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo n° 2000.000454/2016-DPE/AM, doravante designado por 
PROCESSO e o despacho autorizativo exarado pelo senhor Defensor Público Geral na página 110 
do mencionado PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o 
presente TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme minuta 
aprovada pela Procuradoria Geral do Estado, que se regerá pelas normas da Lei n° 8.666, de 16 de 
junho de 1993, com a redação da Lei n°-  8.883/94 e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO — O presente Contrato tem como objeto a aqo de 
1 licenças de uso do software cliente de solução corporativa de Antivírus Kaspe 	Will 

conformidade com o termo de referência que passa a fazer parte integrante deste Contrate  

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus-Am 
Cep. 69.053-135 Fone/Fax (92) 3234-3097 

E-mail: da@defensoria.am.gov.br  



alhist s, 
e est  
diirra 

DEFENSORIA 
P1313LICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

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: 
I - Os serviços ora pactuados terão garantia de 36 (trinta e seis) meses. 

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

1— Das responsabilidades: 

1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

1) Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, novos, enviados por correio 
eletrônico no prazo e endereço indicados pela Administração, em estrita observância 
das especificações desta solicitação e da proposta, acompanhado da respectiva nota 
fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia; 

2) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

3) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990); 

4) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 
no prazo máximo de 30(trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos; 

5) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 

6) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

7) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no contra 

9) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exc o na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliz ao •o 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubr 

10) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos tra 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
execução do contrato. 
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11) Tomar as medidas cabíveis para que, havendo interrupção da comunicação sua 
reativação seja feita com a maior brevidade possível. 

2- A CONTRATANTE obriga-se a: 

1) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
2) Verificar minuciosamente, no prazo ficado, a conformidade dos matérias recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referencia e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

3) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 

4) Fazer a instalação do programa, seguindo as orientações de configuração de seus 
técnicos; 

5) Cumprir as determinações legais a respeito do uso do programa, responsabilizando-se 
por quaisquer transgressões oriundas de utilização que fira aos preceitos da legislação 
vigente. 

6) Efetuar o pagamento no prazo previsto 

II - Das responsabilidades sobre casos de interrupção dos serviços 
1 - A CONTRATADA não se responsabilizará pela interrupção dos serviços de acesso nos 

casos de: 
1) Quaisquer problemas, que impeçam o acesso aos serviços; 
2) Falta de fornecimento de energia elétrica; 
3) Quaisquer ações de terceiros que impeçam a prestação do serviço; 
4) Motivos de força maior, que sejam comprovadamente independentes da sua vontade; 

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

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

§ 3° - Na execução dos serviços de que trata este contrato, não poderão ser utilizados serviços 
terceirizados. 

CLÁUSULA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO - À CONTRATANTE é assegurado o ito 
de, a seu critério e através de representante especialmente designado, exercer ampla, irr; 	a e 
permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços e do comportam z e do 
pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo desta, de fiscalizar seus empregados, prep• s 
serviçais. 
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§ 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 concerne aos serviços 
contratados e às conseqüências e implicações, próximas ou remotas. 

§ 3° - 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. 

§ 4° - 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 da execução ou de materiais empregados. 

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. 

§ 10 - A CONTRATADA é responsável por todos os encargos e obrigações concernentes às 
legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária, previdenciária ue 
resultem ou venham a resultar da execução deste contrato, bem como por todas as d 
decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e n 
despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os 
encargos com material e mão-de-obra necessários à completa realização dos serviços. 
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§ 2° - A CONTRATADA obriga-se a afastar qualquer empregado do local dos serviços, cuja 
presença, a juízo 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. 

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

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - O prazo da 
prestação dos serviços ora contratados é de 03 (três) anos, contado da data da liberação da 
Licença. 

CLÁUSULA NONA: DO VALOR - O valor do presente Contrato é de R$ 63.000,00 (sessenta 
e três mil reais), conforme discriminado no quadro abaixo: 

Item Descrição Quant. Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 
Licença 	de 	uso 	de 	software 	cliente 	de 
solução corporativa de antivírus. 700 90,00 63.000,00 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO - O faturamento dos serviços será 
efetuado de uma única vez e a liquidação da fatura dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do período de adimplemento da fatura. A liquidação do valor da 
fatura emitida e apresentada pela CONTRATADA será procedida dentro do prazo citado, 
através de ordem bancária. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO — O presente contrato não 
será reajustado em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES - Em caso de inexecução 
parcial, execução imperfeita, ou qualquer inadimplemento ou infração cont 
CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ficará sujeita às 
penalidades: 
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1. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
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 — Moratória de até 0,33%(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso incidente sobre o 
valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 dias de atraso, sem justificativa 
aceita pela CONTRATANTE; ou por dia de atraso injustificado na reparação, correção, 
remoção ou substituição dos serviços ou peças utilizadas em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções; contados do recebimento de comunicado escrito emitido pela 
fiscalização. 

II - correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela sua 
inexecução total; 

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

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

1- 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 especific das 

no Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta; 
6. pelo desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO ou d eu 

superiores; 
7. pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma r 	ta 

no Parágrafo Terceiro da Cláusula Quinta, punidas com multas, o qual se co ider a 
caracterizado: 
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7.1. pela incidência de nova falta, em período de 15 (quinze) dias, no qual já tenham 
sido aplicadas 3 (três) multas; 

7.2. pela reincidência específica em falta já anteriormente punida 3 (três) vezes; 
7.3. pela incidência de nova falta, após a aplicação da quinta multa; 

8. incidir a CONTRATADA em qualquer outra falta enquadrável 
nas prescrições da Lei N° 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. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 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 execuçã 

contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ress cid 
posteriormente, mediante avaliação, inclusive na hipótese da necessidade de a autel 
apuração administrativa de faltas contratuais da CONTRATADA; 

3. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos caus 
CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 No. 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. 

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

§ 3° - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação, perante a própria 
autoridade que a aplicou, após 2 (dois) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 à autoridade que aplicou a sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação no Diário 
Oficial do Estado. 

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

1 - UNILATERALMENTE, pela CONTRATANTE: 

1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor ad 
técnica aos seus objetivos; 

ente 
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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 No. 8.666/93; 

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. 

§ 3" - No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais 
e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de 
aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização 
por outros danos eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados. 

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

§ 5" - Incumbe, obrigatoriamente à CONTRATADA comunicar à CONTRATANTE os 
eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços 
dos serviços ora contratados, sob pena de, no caso de redução do valor dos serviços, ser obrigada 
a indenizar imediatamente a CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades 
cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO CONTROLE - A CONTRATANTE provid ra, 
nos prazos legais, a inclusão do presente contrato ao 	TRIBUNAL DE CONT 	O 
AMAZONAS. A CONTRATANTE não se responsabilizará por indenização de 

RUa Macei& 3074  Nossa Senhora das Graças, Manaus-Am 
Cep. 69.053-135 Fone/Fax (92) 3234-3097 

E-mail: da@defensoria.am.gov.br  
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natureza em decorrência de atos ou fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle da Execução 
Orçamentária e da Administração Financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 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: 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: 14.126.3269.2150.0001, Fonte de 
Recurso: 04010000, Natureza de Despesa: 44903901, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE, em 14/09/2016 a Nota de Empenho 2016NE00305, no valor de R$ 
63.000,00 (sessenta e três mil reais). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 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 SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO - A CONTRATANTE 
providenciará 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. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA 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 Na  8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DAS NORMAS APLICÁVEIS - O presente contrato 
rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposiçõe que a 
complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, entende s como 
integrantes do presente termo, especialmente a Lei No. 8.666/93, e alte 	s: A 
CONTRATANTE e a CONTRATADA declaram conhecer todas essas normas e 	ordam 
em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constan 	gsmo 
que não expressamente transcritas no presente instrumento. 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus-Am 
Cep. 69.053-135 Fone/Fax (92) 3234-3097 

E-mail: ds@detens0ria.am.gov.br ,  • • 
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De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em 03 (três) cópias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos. 

Manaus, 26 de setembro de 2016. 

teiro Barbosa 
Defensor blico Geral do Estado 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 005/2016-DPE/ANL 
CELEBRANTES: Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
e GDL Domingues-ME. 
OBJETO: aquisição de licenças de uso do software cliente de 
solução corporativa de Antivírus Kaspersky, em conformidade 
com o termo de referência que passa a fazer parte integrante do 
Contrato. 

DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2016. 

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, contados da data da liberação 
da Licença. 

VALOR: O valor do contrato é de R$ 63.000,00 (sessenta e 
três mil reais). 
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: 14.126.3269.2150.0001, Fonte de 
Recurso: 04010000, Natureza de Despesa: 44903901, tendo sido 
emitida pela CONTRATANTE, em 14/09/2016 a Nota de 
Empenho N°. 2016NE00305, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta 
e três mil reais). 
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n° 
20000.000454/2016-DPE, Lei n°8.666/93 e alterações. 

DEFENSORIA PÚBLI 	1 ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 26 de s 	2016. 

Ra ae 	 iro Barbosa 
Defens 	tiblico Geral do Estado 



A PS a rear  
Rafael 	o Mon 
Defensor, úbfico Gera 

Barbosa 
Estado 
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Dra. Caroline da Silva Braz, para atuarem, na Ação 
tinerante no Bairro Jorge Teixeira a ser realizada no dia 

AÇÃO ITINERANTE - JORGE TEIXEIRA -4 DE 
OUTUBRO DE 2016 

Mário Lima Wu Filho Defensor Público 

Erika Serrão Folhadela Assessora 

Fernanda Encarnação Assessora 

Michele Noemia Monteiro Assessora 

André Henrique Bezerra Assessor 

Daniel Rodrigues Auxiliar Técnico 

Nádia Teles Gerente 

Paulette de Oliveira Catunda Gerente 

Edilson da Costa Senão Auxiliar 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 29 de setembro de 
2016 

a — 

Rafael 	o Mon o Barbosa 
Defensor, ublico Geral 	Estado 

PORTARIA N.° 052912016-GDPGIDPEIAM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 90, inciso I, da Lei Complementar n° 
01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do 
art. 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; 

RESOLVE: 

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, sob a 
Coordenação da Defensora Pública Dra. Caroline da 
Silva Braz, para atuarem, na Ação Itinerante pela 
passagem do dia do Idoso, no Centro de Convivência de 

ser realizada no dia 4 de outubro de 2016. 

AÇÃO ITINERANTE - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE 
APARECIDA 

4 DE OUTUBRO DE 2016 

Erika Serrão Folhadela Assessora 

Michele Alencar Assessora 

Maria Margareth Queiroz Silva Gerente 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 29 de setembro de 
2016. 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO No 00512016-
DPE1AM. 

CELEBRANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e GDL Domingues-ME. 

OBJETO: aquisição de licenças de uso do software 
cliente de solução corporativa de Antivírus Kaspersky, 
em conformidade com o termo de referência que passa 
a fazer parte integrante do Contrato. 

DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2016. 

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, contados da data da 
liberação da Licença. 
VALOR: O valor do contrato é de R$ 63.000,00 
(sessenta e três mil reais). 

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: 
14.126.3269.2150.0001, Fonte de Recurso: 04010000, 
Natureza de Despesa: 44903901, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE, em 1410912016 a Nota de Empenho No. 
2016NE00305, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e 
três mil reais). 
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n° 
20000.000454/2016-DPE, Lei n°8.666193 e alterações. 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 26 de setembro de 2016. 

ata 
44111111,reir 

Rafael 	o Mon o Barbosa 
Defensor tibleo Geral 	Estado 

DEFENSORIA PúBLIICA DO InStAIXJ DO AMAZONAS 

krIATÓRIOOt twsltonstm. 
TINOMIRAliV1104 DP.S. PL.A COM.  01:Mal. 
OR1, AMEN IOS PISCAM: MCORt1),51».51)CRL 

JANLIÉ0Ananto et 81116 

N,S 

      

      

  

Rafael Vinhal> Monteiro Garbosa 
Defensor Público Geral 

Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior 
Succerensor Pliblico Geral 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
Corregedor Geral 

aDEFENSORIA 
PORLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 
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Reduza os custos e melhore 
a qualidade de sua publicação 

seguindo as orientações abaixo: 

• Digite o texto em espaço 
1(um), corpo 12; 

• Imprimir sempre em cor 
preta, utilizando impressora 
a laser; 

• Elabore o titulo do texto com 
letras maiúsculas e negrito; 

• Não enviem matérias com 
bordas ou cercaduras, exceto 
para balanços; 

• Evite erros ou rasuras no 
texto; 

• Utilize espaço 2 (dois) entre o 
titulo e o texto; 

Aproveite todo o espaço de 
11cm de largura para inserir 
o texto; 

Observe atentamente o 
horário para a entrega das 
matérias: 8 às 14h 

Imprensa Oficial 
do Estado 

1

.71  sexta-feira, 30 de setembro de 2016) n3 ?It. DIÁRIO OFICIAL 
	(7)0DER JUDICIÁRIO ) 

1 	
Ministério Público 

EXTRATO 

ESPÉCIE: 2° Termo Aditivo ao Contrato n.°  
011/2014-PGE. 
DATA DA ASSINATURA: 16/9/2016. 
PARTES CONTRATANTES: Estado do 
Amazonas, por intermtdio da Procuradoria 
Geral do Estado-PGE e a Empresa Telemar 
Norte Leste S/A. 
OBJETO: Prorrogação do Termo de Contrato n. 
011/2014-POE por 12 (doze), referente a 
prestação de serviços de telefonia e de 
assinatura de linha individual. 
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$5.469,57 
(cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove 
reais e cinqüenta e sete centavos), perfazendo 
um valor total estimado de RS65.634,84 
(sessenta e cinco mil, seiscentos c trinta e 
quatro reais c oitenta c quatro centavos). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de sua 
assinatura. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes do presente Termo correrão à 
conta das seguintes dotaçóes: Unidade 
OrçamentAria n.°  11103- Procuradoria Geral 
do Estado, Programa de Trabalho n.° 
03.122.0001.2087.0001, Fonte n.•  01000000, 
Natureza da Despesa n.°  33903993, tendo sido 
emitida a Nota de Empenho 2016NE00273, em 
1°/9/16, no valor de R$2.370,13 (dois mil, 
trezentos reais c treze centavos). No exercicio 
seguinte, as despesas correrão à conta da 
dotação que for consignada no orçamento 
vindouro. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 
Manaus, 16 de setembro de 2016. 

E SOUZA 

Visto: 	
\IF 

	

Coordenadora Ad 
	

Uva e Financeira 

CARLOS ALEXAIÇ1D 	 . DE MATOS 

	

Subprocura 	do Estado 

F I 

Defensoria Pública 
EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO fr 005-D-016.021dA61. 
CELFDRANEFS: Defensoria Pública do Estado do Anemias 
e GDL Dorningues.ME. 
OBJETO: aquisição de licenças de uso do software cliente de 
solução cotonnva de Antivtrus Kaq:ersky, em conformidade 
coro o tell10 de referência que pasta a faie pane integrante do 
Contraio. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2016. 
PRA7.0: 36 (trinta e seis) meses. *Mudas da data da liberação 
da Licença. 
VALOR: 0 valor do cordeiro é de RS 63.000,00 (sessenta e 
três mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As 
despesas com a execução do presente contrato commio. no 
~me exercício. à mus da seguinte dotação orçamentária: 
Programa de Trabalho: 14.126.326q2150.0001, Fonte de 
Recamo: Nowa». Natureza de Despesa: 44903931. tendo sido 
emitida peta CONTRATANTE, em 1409/2016 a Nota de 
Empenho N. 2016NE00305, no valor de RS 63.00000 (sessenta 
e tres mil reais). 
FUNDAMENTO DO ATO: Protesto Administrativo a' 
20000.003454/2016-DEE. Leia' 8.66603 e alterkeks. 

LSTADO DO AMAZONAS,  

Prxuredoria-Oent de Justiça 

EXTRATO 

Processo: 1122296/2016 
Espécie: 1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.' 
003/2015 MP/FAMP. 
Licitação: Despacho n! 211.2015EGT1016399/015.17615 - 
Dispensa a licitação, nos termos do artigo 24, indso XIII. da 
Lei n."0.666/93. 
Objeto: Prorrogar, porá (seis) meses. a vigência do Contrato 
Administrativo n." CO3/201S - MP/FAMP, firmado taltre as 
partes em 9 de setembro de 2015, nos tC111105 previstos em 
sua Cláusula Quinta - Da Vigenda e de acordo com o art. 
57, II da Lei n° 8.666193. 
Contratante Ministério Público do Estado do Amazonas/ 
Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado do 
Amazonas .FAM?. 
Contratada: Fundação Escota Superior do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul. 
Signatários: Enna. Sra, Dra. Leda Mata Nascimento 
Albuquerque (Subprocuradora-Geral de Justiça para 
Assuntos Administrativos e' Presidente do Fundo de Apoio 
ao Ministério Público do Estado do Amazonas, por 
substituição legal) e o Sr. David Mediria da Silva 
(Representante Legal da Contratada). 
Data: 08.09.2016. 

LEDA MARA Ni2SfEll°F0 ALBUQUERQUE 
Subprocuradora-Geral deJustiça para Assuntos 

Administrativos 
Presidente do Fundo de Apoio do Ministério Púbico 

do Estado do Amazona. por SUbSlitti00 legal 

F I 	o ° " 
Proneradoda-Croll de Justice 

EXTRATO 
1 

Processo: R259898/2016. 
Espécie: Termo Aditivo ao Contrato Administrativo ni 
020/2012-MPRGI. 
Licitação: Dispensa de licitação, artigo 24. XVI da Lei n° 
8666/93 (Procedimento Interno n° 569210/2012). 
Objeto: Prorrogar, por 12 (doze) mesk, a vigendo do 
Contrato Administrativo ni 020/2012-MPIPG e suprimir o 
valor do referido termo em. aproximadamente, 66,67% 
(sessenta e seis Inteiros e sessenta e sete centésimos por 
cento), nos termos previstos na cláusula décima nona do 
contrato originai e nos artigos 57, II, e 65, § 2°, II, da [Ri 
8.666/93. 
Valor:RS 1.316,40, 
Dotação Orçamentária: Unidade Ceifara: 03101 - 
Procuradoria Geral de Justiça; Unidade Orçamentária: 03101 
- Procuradoria Geral de justiça; Programa de Trabalho: 
03.12210)1.2001.0001 - Administração da Unidade; Fonte: 
0103 - Atamos Ordinários; Natureza da Despesa: 33903957, 
tendo dato emitida, peta CONTRATANTE. em 09.092016, a 
Nota de Empenho ni 2016NEC001147, no velar global de RS 
438.80. 
Vigéncia: 12 (doze) meses, compreendendo o período de 10 
de setembro de 2016 a 09 de setembro de 2017. 
Contratante: Ministério Público do Estado do Amazonas/ 
ProcuradoriaGeral de Justiça, com recursos do Fundo de 
Apoio do Ministério Público do Estado do Amazonas. 
Contratada: Processamento de Dados Amazonas SIA. 
Signatários: Exma. Sra. Leda Mara Nascimento Albuquerque 
(Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos), Sr. Márcio Silva de Lira 	(Diretor 
Presidenteda Empresa RODAM S/A) 
Data:09.092016. 

LEDA MARA hi/çLerALBUQUERQUE 
Subprocuradora-Geral de justiça para 

"ssrrstrWra!v- 
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GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

a Pinto 

Controladone Interna 

DP Et4i.  
FL. n° 
Visto 	 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

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

Número Documento 
2016NE00305 

Data Emissão 
14/09/2016 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.000454/2016 

NE Original 

Credor 
11950831000140- GOL DOMINGUES - ME 

Licitaçao 
8- Pregão Eletrônico 

Referência 
Art. 7,5 1°, Lei 10.520/02 

Evento 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

1 - Ordinário 	' 
Valor 

63.000,00 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.126.3269.2150.0001 	Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informaçã 
Fonte Recurso 	 04010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	44903901 	 Software 

	

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

	

snvênio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Nonnal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 0,00 
Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0.00 	Agosto 	 0,00 
Setembro 	 63.000,00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0,00 	Dezembro 	 0,00 

Descrição dos heras 

Unid. 
Rem 

Descrição 
Aquisição de Licenças de uso de Software, Cliente de Solução Corporativa de Antivirus, conforme Termo de 
Referência, Código do Produto: KL4857KA*TC-3 VARES; Marca KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR 
BUSINESS-ADVANCED, para Instalação nos Computadores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas- 
DPE/AM; 
Memorando n° 013/2016-CTI-DPE/AM; 
Despacho n° 048/2016-DA/DPE/AM; 
Despacho n° 390/2016-DA/DPE/AM; 
Edital de Pregão Eletrônico n° 096/2015- SCLS/CML/PM e Ata de Registro de Preços n° 063/2015- DIREP/SEMSA, 
homologado no Nado Oficial-DOM, dias 21/09/2015 e 29/09/2015; 
Termo de Referência n° 013/2016-CTI/DPE/AM; 
Oficio n° 099f2016-DA/DPE/AM; 
Oficio n° 3008/2016-DIREP/SENSA e Anexo; 
Oficio n°100/2016-DADDPEMM; 
Oficio n° 007/2016-DIR/GOLDOMINGUES/CN X-TI; 
Nota Técnica ri' 02/2016-DAD/DPE/AM; 
Despacho n° 03012016-DARDPE/AM; 
Despacho n° 80942016-DAMPE/AM; 
Reserva Orçamentada n° 112/2016-DPLAN/DPE/AM; 
Parecer n° 099/2015-DAJAVDPE/AM; 
Despacho n° 119642016-DNDPE/AM; 
Ata de Registro de Compra de Ata Extema-CAE n° 003/2016-DAD/DPEIAM; 
Despacho re' 1375/2016-DA/DPE/AM; 
Contrato n° 005/2016, a ser celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM, através do 
Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas-FUNDPAM; 
Valor Global: R$ 63.000,00; 
Prazo da Prestação dos Serviços é de 03 (Trés) Anos, contados da data de Liberação da Licença, 

Qtde Preço Unitário Preço Total 
700 
	

90.0000 	63.000,00 

ia an 	 únior 	- 
Ordenado de espebas 

Saldo Anterior: 
	 63.000,00 

	
Valor do Empenho: 	 63.000,00 	 Valor Disponível 

	 0,00 
Data de Entrega: 
	 30/09/2016 	 Local de Entrega: 

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

	EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 
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