
DEFENSORIA PÚBLICA 
ViLe,  DO ESTADO DO AMAZONAS 

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

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

CONTRATO N° 11/2019-DPE/AM 

Contrato de prestação de serviços de natureza 
continuada de manutenção preventiva de 4 (quatro) 
elevadores da marca Thyssenkrupp, celebrado entre 
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS — DPE/AM, e a empresa 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, na forma 
abaixo: 

Ao 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2019, em Manaus, na sede da DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-DPE/AM, situado na Rua Maceió, n° 307 — 
Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrito no CNPJ sob o n°. 
19.421.427/0001-91, neste ano representado 'pelo seu Defensor Público Geral, em 
exercício, Dr. ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, brasileiro, 
casado, Advogado, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus-AM, rua Ramos 
Ferreira, n° 199, apto 503, cond. Vista dei rey. cep: 69.010-120, portador da Cédula de 
Identidade n° 691.406 SSP/AM e do CPF n°. 239.811.482-15, daqui por diante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, 
adiante designada simplesmente CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ n° 90.347.840/0001-18, com sede na cidade de Guíba-RS, na Rua Santa Maria, n° 
1000, Bairro Ramada e sua representação em Manaus-AM, na Rua Jacira Reis, n° 537, 
Bairro São Jorge, com o CNPJ no Estado do Amazonas n° 90.347.840/0016-02 , neste 
ato representado pelos seus procuradores, Sr. Ruy dos Santos Andrade, brasileiro, 
solteiro, portador do RG 3170489 SSP/PA e do CPF n° 609.109.092-53, residente e 
domiciliado no Condomínio Ilhas Gregas, 1502, torre Delphos, CEP: 69.037-063, e Sra. 
Valderlane Nascimento Gabião, brasileira, casada, Administradora de Empresas, 
portadora do RG 1640766-0 SSP/AM e do CPF: 758.477.362-15, residente e domiciliada 
na Rua Belém, n° 963, Bairro São Francisco — Manaus/Amazonas, CEP: 69079-015, em 
consequência da Portaria de lnexigibilidade n° 771/2019-GDPG/DPE/AM e o que mais 
consta do Processo Administrativo n° 004900/2019-51 — DPE/AM, doravante denominado 
por PROCESSO, na presença das testemunhas abaixo nominadas ajustam o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 4 (QUATRO) ELEVADORES DA 
MARCA THYSSENKRUPP, o qual se regerá pelos termos do Art. 25, inciso I da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações subsequentes, segundo as cláusulas 
e condições seguintes: 

ti 
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CLÁUSULA PRIMEIRA— OBJETO: 
1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de natureza 
continuada de manutenção preventiva e corretiva de 4 (quatro) elevadores da marca 
Thyssenkrupp, com o fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos 
respectivos fabricantes. Compreendendo o fornecimento de mão de obra e a utilização de 
equipamentos e materiais necessários e adequados à manutenção, bem como que os 
equipamentos funcionem dentro das conformidades da ABNT NBR NM 207, conforme 
proposta datada de 12 de junho de 2019 e do Projeto Básico que passam a integrar o 
presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. 

Número Equipamento Fabricante Linha Destinação Capac.(KG) Paradas Velocidade 

134876 Elevador ThyssenKrupp FDN COM 975 9 60,00(m/min) 

134877 Elevador ThyssenKrupp FDN COM 975 9 60,00(m/min) 

134878 Elevador ThyssenKrupp FDN COM 975 11 60,00(m/min) 

134879 Elevador ThyssenKrupp FDN COM 975 5 60,00(m/min) 

1.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Deverão ser realizadas mensalmente, 
preferencialmente de segunda a sexta-feira de 8h às 14h, podendo ser realizadas em 
horários alternativos ou em finais de semana e feriados, mediante prévia autorização da 
Fiscalização do Contrato. 

1.2.1. A manutenção preventiva deverá ser executada até o último dia do mês de 
referência. 

1.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA: Deverão ser realizadas a partir da solicitação 
pela Gerência de Serviços da DPE-AM. 

1.3.1. A CONTRATADA deverá prestar o atendimento em até 02 (duas) horas e a 
conclusão dos serviços em até 24 (vinte e quatro) horas do chamado. 

1.3.2. O prazo para correção será contado em dias úteis e poderá ser prorrogado 
mediante justificativas formalizadas ao Fiscal do Contrato. 

1.4. O Fiscal do Contrato rejeitará, no todo ou em parte, serviços executados em 
desacordo com as previsões do Projeto Básico; 

1.5. Os recebimentos relativos à manutenção preventiva e corretiva serão realizados 
nos termos do art. 73, inciso 1, da Lei n°8.666/1993. 

1.6. Serviços não inclusos no objeto do contrato: 
1.6.1. Não se incluem no preço mensal estipulado a substituição de peças e 

acessórios que for determinada por lei ou ato de autoridade administrativa, 
supervenientes a assinatura deste contrato, bem como baterias, fonte de luz de 
emergência, piso de cabina, porta de cabina e de pavimentos, porta pantográfica, e óleo 
da máquina de tração, óleo do pistão amortecedor de cabina e contra-peso e óleo das 
unidades hidráulicas dos elevadores hidráulicos, limpeza decorrente de obras, excesso de 
sujeira nos locais de instalação do equipamento, encurtamento e cabos ou cintas de 
tração, cabos de manobra, encurtamento e cabos de regulador de velocidade, fechos 

yhidráulicos e eletromecânicos, polia de tração, peças de acrílico, conjunto de tração 
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(motor, rolamentos, máquina, bobinas de freio) e hidráulico, corrente de compensação, 
soleiras de cabina e pavimento, polia de desvio e polia deslocadora, pistão do elevador, 
conjunto do contrapeso e peças danificadas por mau uso, atos de vandalismo ou por atos 
diretos ou indiretos de terceiros ou oxidação por maresia, por vazamentos, por deficiência 
no fornecimento de energia elétrica em variação de tensão de rede superior a mais ou 
menos 10% do nominal. Neste caso as condições serão estabelecidas via apresentação, 
negociação e assinatura, pelas partes, de orçamento próprio, que discriminará o valor 
relativo à mão-de-obra e peças/materiais a serem empregados na execução dos serviços 
aprovados expressamente pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

2.1. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados de 26/07/2019 
a 26/07/2020, prorrogáveis de comum acordo, até o limite estabelecido na Lei n° 8.666/93 
e suas alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
3.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das 

demais obrigações e responsabilidades constantes Projeto Básico: 
3.1.1. Designar formalmente servidores para exercer o acompanhamento e a 

fiscalização da execução contratual; 
3.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços; 
3.1.3. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro 

próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas na execução do contrato; 
3.1.4. Agendar reuniões e/ou vistorias com a CONTRATADA sempre que julgar 

necessário; 
3.1.5. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente 

uniformizados e identificados através de crachás, às suas dependências para execução 
dos serviços; 

3.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar suas tarefas dentro das normas e condições contratuais; 

3.1.7. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem anotadas e sanadas; 

3.1.8. Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço executado fora das 
especificações constantes no contrato; 

3.1.9. Comunicar á CONTRATADA eventuais irregularidades observadas na 
execução dos serviços, para adoção das providências saneadoras; 

3.1.10. Aplicar as penalidades previstas contratualmente, após o contraditório e a 
ampla defesa, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA; 

3.1.11. Atestar a Nota Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação dos serviços, par 
posterior pagamento, segundo as previsões contratuais; 
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3.1.12. Receber os serviços executados pela CONTRATADA que estejam em 
conformidade com o Contrato. 

3.1.13. É responsabilidade da CONTRATANTE adquirir elementos decorativos de 
cabina, marcos de portas, lâmpadas, Led's, start, reatores, ventiladores ou exaustores. 

3.1.14. Realizar a manutenção das instalações da casa de máquinas, caixa e poço, 
mesmo que elas tenham sido executadas especialmente para a instalação dos 
equipamentos, como circuitos para alimentação do quadro de força da casa de máquinas 
e respectivos fusíveis de proteção desse quadro, dispositivos de para-raios, janelas, 
iluminação, sistema de ventilação ou exaustão forçada, extintor de incêndio, alvenaria e 
pinturas. 

3.1.15. Autorizar alterações de características originais ou a substituição de 
acessórios por outros de tecnologia mais recente, assim como eventuais alterações 
impostas por novas disposições legais ou empresas seguradoras. 

3.1.16. Só permitir a retirada de qualquer componente dos equipamentos mediante 
recibo, em impresso próprio da CONTRATADA, salvo se houver substituição no ato do 
serviço. 

3.1.17. Cumprir rigorosamente a orientação técnica da CONTRATADA. 
3.1.18. Executar os serviços necessários para a segurança e eficiente 

funcionamento dos equipamentos alheios a especialidade da CONTRATADA. 
3.1.19. Autorizar a colocação de peças ou acessórios exigidos por lei ou por 

determinação de autoridades competentes, mediante apresentação de orçamento. 
3.1.20. Autorizar a execução dos serviços ou substituição de peças extras que a 

CONTRATADA entender necessárias ao eficiente funcionamento dos equipamentos ou, 
não o fazendo, assumir a integral responsabilidade que desse ato resultar, facultando a 
CONTRATADA a rescisão, ou não, do contrato, sem o pagamento de multas previstas 
neste contrato. 

3.1.21. Não poderá adquirir, alterar ou trocar peças e/ou componentes dos 
equipamentos, sem autorização expressa da CONTRATADA, sob pena de por em risco a 
segurança dos equipamentos e de seus usuários, considerando que nessa hipótese não é 
possível apurar a origem, estado ou confiabilidade da peça. A infração desse item 
implicará na cobrança do valor da peça em dobro. 

3.2. Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
constantes no Projeto Básico: 

3.2.1. Realizar a manutenção preventiva periódica nos equipamentos referidos no 
objeto do presente contrato e no horário de atendimento estabelecido, conforme segue: 

3.2.1.1. ELEVADOR / HOME LIFT: Efetuar a limpeza, regulagem, ajuste e 
lubrificação dos equipamentos e o teste do instrumental elétrico e eletrônico, para 
segurança do uso normal das peças vitais, tais como: máquina de tração, coroa sem fim, 
polia de tração e desvio, freio, motor de tração, regulador de velocidade, chaves e fusíveis 
(exceto do quadro de força) na casa de máquinas, quadro de comando, fusíveis e 
conexões, relés e chaves, fita seletora, aparelho seletor, iluminação da cabina, botoeiras 
e sinalização de cabina, seguranças, corrediças da cabina e contrapeso, aparelho de 
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segurança, chave de indução, placas ou emissores, receptores, cabina(placa, acrílicos e 
piso), guias e braquetes, contrapeso, limites de curso, correntes ou cabos de 
compensação, cabos de tração e de regulador, fechos hidráulicos e eletromecânicos, 
portas, carrinhos, botoeiras de pavimentos e sinalizações, nivelamentos, pavimentos, 
para- choques, polia do regulador de velocidade, bomba hidráulica, bloco de válvula, 
vedações do sistema hidráulico, mangueiras e tubulações hidráulicas. 

3.2.2. A prestação de serviço objeto do presente contrato atende a rigorosas normas 
internas de qualidade e segurança. De acordo com as avaliações da CONTRATADA junto 
aos equipamentos poderá determinar o período e necessidade da realização de testes. 

3.2.3. Substituição ou conserto, a seu critério, de todos os componentes 
indispensáveis ao uso normal dos equipamentos, incluindo o fornecimento dos materiais e 
da mão-de-obra, exceto os constantes na Cláusula "Orçamentos". 

3.2.4. Caberá à CONTRATADA responsabilidade pelos danos pessoais ou materiais 
causados à CONTRATANTE, seus funcionários ou terceiros, desde que 
comprovadamente causados por atos de seus colaboradores ou subcontratados, 
ressalvadas as hipóteses de responsabilidade exclusiva ou concorrente do 
CONTRATANTE e/ou de terceiros. 

3.2.5. A CONTRATADA não será responsável por qualquer perda, dano ou atraso 
resultante de caso fortuito, força maior ou atos de vandalismo. 

3.2.6. Inutilizar, destruir ou sucatear as peças substituídas com o intuito de evitar a 
reutilização indevida em outros equipamentos, o que poderia colocar em risco a 
segurança dos usuários e do seu patrimônio. 

3.2.7. Fornecer às pessoas envolvidas na execução dos serviços ora contratados os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários, observando as normas técnicas 
e a legislação vigente. 

3.2.8. As obrigações previstas neste contrato, especialmente as relativas à 
reposição de peças e componentes, ficam vinculadas à existência de fabricação e sua 
disponibilidade no mercado, de forma que se determinada peça ou componente restar 
indisponível, tal fato isenta a CONTRATADA da obrigação de substituição, podendo as 
partes optarem por firmar orçamento de Modernização que venha a suprir esta 
necessidade. 

3.2.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

3.2.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida 
no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos 

3.2.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor 

4 
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3.2.12. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

3.2.13. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

3.2.14. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos 
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar 
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 
descrito neste Projeto Básico; 

3.2.15. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas 
internas da Administração; 

3.2.16. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, 
devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 
fim de evitar desvio de função; 

3.2.17. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços; 

3.2.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

3.2.19. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

3.2.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

3.2.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR E FORMA 
DE PAGAMENTO 

4.1. As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das 
seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 
01000000, Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, Natureza da Despesa: 
33903916, tendo sido emitida pela CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de 

,v  Empenho n° 2019NE00600 de 26/07/2019, no valor de R$ 19.200,00 (dezenove mi 
duzentos reais), ficando o saldo restante no valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil

( 
 

duzentos reais) a ser empenhado no exercício seguinte 
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4.2. O Preço Global estimado para a prestação do serviço é de R$ 38.400,00 
(trinta e oito mil e quatrocentos reais) a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais 
no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). 

4.3. O pagamento dar-se-á, mediante apresentação de nota fiscal de serviços 
devidamente acompanhada das certidões negativas de débito junto a Fazenda Federal, 
Estadual, Municipal, Débitos Trabalhistas e regularidade junto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço — FGTS e relatório de adimplemento de encargos trabalhistas, 
conforme Lei 8.666/93. 

4.4. A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados nos 
documentos de habilitação. 

4.5. Deverão ser encaminhados, mensalmente, acompanhando a nota fiscal, 
relatórios de execução dos serviços; 

4.6. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que 
modifique as informações registradas na Licitação, deverá ser comunicada ao 
CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade 
competente. 

4.7. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra 
circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa CONTRATADA 
para correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido 
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo 
documento fiscal, devidamente corrigido. 

4.8. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária. 
4.9. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições previstas no edital no que concerne à proposta de preço e à habilitação. 

CLÁUSULA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO: 

	

5.1 	Cada parcela do preço será atualizada com base na variação percentual do 
Índice Geral Preços, Disponibilidade Interna da FGV. A periodicidade de exigência do 
reajuste será anual ou automaticamente a mínima permitida em Lei. 

5.2 Quaisquer das prestações do preço, quando resgatadas pela 
CONTRATANTE após seu respectivo vencimento, serão reajustadas de acordo com a 
variação percentual do Índice Geral Preços, Disponibilidade Interna da FGV, verificada 
desde o último reajuste até a data do efetivo pagamento. 

	

5.3 	No caso de extinção ou substituição do índice de reajuste eleito neste 
contrato por qualquer motivo, utilizar-se-á imediatamente o índice substituto ou outro 
índice que vier a ser criado. 

CLÁUSULA SEXTA — DO SEGURO:' 
6.1 A CONTRATADA, sem ônus adicional à CONTRATANTE, inclui no presente 

contrato um Seguro de Responsabilidade Civil contra acidentes ou danos pessoais a 
terceiros, desde que tais eventos possam ser atribuídos direta e exclusivamente a atos 
e/ou omissões de seus prepostos. 
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CLÁUSULA SÉTIMA — DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
7.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n° 

8.666/93. 
7.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o 
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

7.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 
CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, 
sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 

7.4. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I — O não cumprimento de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos 

neste instrumento e seus anexos; 
II — O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, condições ou prazos 

previstos neste instrumento e seus anexos; 
III — A lentidão do seu cumprimento que impossibilite a conclusão do fornecimento 

do serviço nos prazos estipulados; 
IV — O atraso injustificado no início do fornecimento; 
V — O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a contratação, assim como as de seus superiores; 
VI — O cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto; 
VII — A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
VIII — A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
IX — A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique o fornecimento do objeto; 
X — Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela autoridade competente e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; 

XI — A supressão da contratação, por parte da Administração, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além dos limites estabelecidos na legislação 
vigente; 

XII — A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

XIII — Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis; 

XIV — Outras ocorrências previstas na legislação pertinente à matéria. 
7.5. A rescisão do contrato poderá ser: 
I — Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na 

legislação pertinente; 
II — Amigável, por acordo entre as partes, reduzidaa termo no processo da licitaçãopV 

desde que haja conveniência para a Administração; 
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III — Judicial, nos termos da legislação. 
7.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 
7.7. A rescisão contratual observará a legislação pertinente e em especial a Lei n.° 

8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES: 
8.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 

para a execução dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7° da Lei 
n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/1993, a saber: 

ADVERTÊNCIA; 
MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez) por cento, incidente sobre o valor 

global da contratação, pela recusa em prestar os serviços; 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

COM A DPE/AM por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto a 
prestação dos serviços; 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 
objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 
documentos ou emissão de declaração falsa. 

8.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da 
Lei n° 8.666/1993; 

8.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE 
após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

8.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 
espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega 
das razões de defesa; 

8.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo 
estabelecida no art. 110 da Lei n° 8.666/1993; 

8.6. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade compete exclusivamente 
ao Defensor Público Geral da DPE/AM, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

CLÁUSULA NONA — SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR 
DE LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR: 

9.1. Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de )7 
licitação, ou do impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa que aplicou a sanção; já a declaração de inidoneidade para licitar e 
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contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da União, do Estado, do Distrito 
Federal e dos Municípios, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n.° 
8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 
(cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração 
de inidoneidade, respectivamente. 

9.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no 
Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

9.3. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento 
para contratar não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 

9.4. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação, 
perante a própria autoridade que a aplicou, após 02 (dois) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DOS RECURSOS: 
10.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA 

poderá, sempre sem efeito suspensivo: 
interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias 

da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa; 
interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da 

publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de licitar, impedimento de 
contratar ou rescindir administrativamente o contrato; 

formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da publicação no 
Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
11.1. O presente contrato poderá ser alterado, por meio de aditamento, nos casos 

apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto ora contratados, em até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

11.3. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para o objeto 
contratado, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites 
estabelecidos no parágrafo anterior. 

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

11.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de /1( 
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apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO: 
12.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou 

parcial, a não ser com a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE e sempre 
mediante instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial do Estado. 

12.1.1 O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, obrigações 
e direitos do cedente. 

12.1.2 O pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e devidamente 
fundamentado, cabendo a CONTRATADA indicar as razões de força maior que 
impossibilitem o cumprimento do contrato. 

12.1.3. O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências relacionadas 
com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos estabelecidos no 
edital e na legislação específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO: 
13.1. O presente contrato fundamenta-se na lei n° 8.666/93 e vincula-se ao Projeto 

Básico e documentos constantes do processo n° 20000.004900/2019-51 bem como à 
proposta da contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOCUMENTAÇÃO: 
14.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os 

documentos comprobatórios de suas condições jurídicos pessoais indispensáveis à 
lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais 
previdenciários públicos, a que estiver vinculada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: 

15.1. O foro do presente contrato é o desta cidade de Manaus, com expressa 
renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO: 
16.1. O CONTRATANTE obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta data 

providenciá-la, a publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no 
prazo de 90 (noventa) dias no Diflo Oficial do Estado, a contar do quinto dia útil do mês 
subsequente ao da assinatura 

At 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- CLÁUSULA ESSENCIAL: 
17.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância 

obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, 
de exceção de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção do 
fornecimento do objeto contratado, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

17.2. A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - NORMAS APLICÁVEIS: 
18.1. O Presente Contrato rege-se por toda a legislação aplicável á espécie e ainda 

pelas disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, 
desde já, entendem-se como integrantes do presente Termo de contrato, especialmente a 
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e a legislação referente aos Planos Econômicos do 
Governo Federal que atinjam as cláusulas econômicas deste contrato, declarando a 
CONTRATADA conhecer todas essas normas, e concordando em sujeitar-se às 
estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não 
expressamente transcritas no presente instrumento. 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em (3) três vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais 
efeitos. 

Manaus, 26 de julho de 2019. 

moçÁ:lfrad? 

Ruy dos-SárítõtlAndrade 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 011/2019-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.0004900/2019-51/DPE/AM 

LICITAÇÃO: Inexigível com fundamento no art. 25, I, da 
Lei n° 8.666/93. 

CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS e a THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S.A. 

OBJETO: O objeto do presente é a contratação de 
empresa especializada para prestação de Serviços de 
natureza continuada de manutenção preventiva e 
corretiva de 4 (quatro) elevadores da marca 
Thyssenkrupp, com o fornecimento de peças, 
componentes e acessórios genuínos dos respectivos 
fabricantes. 

DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2019. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados do dia 26/07/2019 
à 26/07/2020. 

VALOR: O valor global estimado do presente contrato é 
de $ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), 
com valor mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos 
reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As 
despesas com a execução do presente contrato correrão 
à conta das seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 01000000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, 
Natureza da Despesa: 33903916, tendo sido emitida 
pela CONTRATANTE para o presente exercício a Nota 
de Empenho n° 2019NE00600 de 26/07/2019, no valor 
de R$ 19.200,00 (dezenove mil duzentos reais), ficando 
o saldo restante no valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil 
duzentos reais) a ser empenhado no exercício seguinte 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 30 de julho der2019. 

k 
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manutenção preventiva e corretiva 
de 4 (quatro) elevadores da marca 
ThyssenKrupp, com fornecimento de 
peças, componentes e acessórios 
genuínos 	dos 	respectivos 
fabricantes. 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 06 de Agosto de 2019. 

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

exercício. 

PORTARIA N° 841/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais, e; 

CONSIDERANDO o teor do processo n° 
20000.006220/2019-72 do pedido de 
adiantamento em nome do Servidor Walter da 
Silva Siqueira; 

CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei n°4.320, de 17.03.64; 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, 
inciso II, alínea "a" da Lei n°8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei n° 9.648, de 27.05.98, e; 

CONSIDERANDO, ainda, o que consta na 
Resolução n° 043/2014-CSDPE/AM; 

RESOLVE: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para o Servidor Walter da Silva Siqueira, 
matrícula n° 000.343-A, no valor global de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) de acordo com o 
artigo 4° da Resolução n° 43/2014-CSDPE/AM, 
de 19 de setembro de 2014, para custear 

despesas pequenas com materiais de consumo, 
no elemento de despesas 339030; 

II - ESTABELECER, de acordo com a 
Resolução n°43/2014 — CSDPE/AM, de 19 de 
setembro de 2014, artigo 7°, que o prazo de 
aplicação deste Adiantamento é de 90 (noventa) 
dias, não devendo ultrapassar o término de 
exercício financeiro; e prazo de 30 (trinta) dias, 
de acordo com o artigo 9°, para apresentação 
da respectiva Prestação de Contas, contados 
da data imediata ao final do prazo de aplicação, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não o 
fizer nesse prazo. 

III — ORIENTAR os tomadores de 
adiantamentos que as Prestações de Contas 
deverão ser formalizadas mediante as normas 
estabelecidas na referida Resolução. 

IV — DETERMINAR ao setor competente a 
liberação dos recursos aos tomadores. 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 07 de agosto de 2019. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público Geral do Estado, em 
substituição legal. 

EXTRATO 

ESPÉCIE:  TERMO DE CONTRATO N° 
011/2019-DPE/AM 

PROCESSO: 
	

20000.0004900/2019- 
51/DPE/AM 

LICITAÇÃO: Inexigível com fundamento no art. 
25, I, da Lei n° 8.666/93. 
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CONTRATANTES: A DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e a 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 

OBJETO: O objeto do presente é a 
contratação de empresa especializada para 
prestação de Serviços de natureza continuada 
de manutenção preventiva e corretiva de 4 
(quatro) elevadores da marca Thyssenkrupp, 
com o fornecimento de peças, componentes e 
acessórios genuínos dos respectivos 
fabricantes. 

DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2019. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados do dia 
26/07/2019 à 26/07/2020. 

VALOR: O valor global estimado do presente 
contrato é de $ 38.400,00 (trinta e oito mil e 
quatrocentos reais), com valor mensal de 
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - 
As despesas com a execução do presente 
contrato correrão à conta das seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101, 
Fonte de Recurso: 01000000, Programa de 
Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, Natureza 
da Despesa: 33903916, tendo sido emitida 
pela CONTRATANTE para o presente 
exercício a Nota de Empenho n° 
2019NE00600 de 26/07/2019, no valor de R$ 
19.200,00 (dezenove mil duzentos reais), 
ficando o saldo restante no valor de R$ 
19.200,00 (dezenove mil duzentos reais) a ser 
empenhado no exercício seguinte 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO, em Manaus, 30 de julho 
de 2019. 

ANTONIO CAVALCANTE DE 
ALBUQUERQUE JUNIOR 

Defensor Público Geral, em exercício. 

at DEPENSORIA PÚBLICA 	'Meras. rybli:a Sera! 
Rafael VInheiro Mon eito Barbosa 
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PORTARIA N° 840/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso XII da Lei Complementar n°01 de 30 de março de 1990, 
consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante da administração, especialmente designado para 
a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito da sua 
esfera de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou distorções existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 
8.666/93, os TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA, matrícula n° 000.511 - 8 
A, e EDIVAL NUNES GUILHERME, matrícula 000.528 — 2 A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 

Contratação 	de 	empresa 	especializada 	para 	prestação 	de 
serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e 
corretiva de 4 (quatro) elevadores da marca ThyssenKrupp, com 
fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos 
respectivos fabricantes. 

11/2019 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 
06 de Agosto de 2019. 
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PORTARIA N.° 022/2019-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10°, 
da Lei Complementar n°01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9° da Lei 
Promulgada n° 51, de 21 de julho de 2004; 

CONSIDERANDO o constante na Resolução 
n° 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 891, pág. 3/8 de 16.01.2019; 

CONSIDERANDO a Portaria n° 669/2019-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de 
valores de diárias constante do anexo I da 
Resolução n° 002/2017 - CSDPE/AM. 

CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
20000.006850/2019-47, datado de 02.08.2019; 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público Geral: 
Nome: RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO 
BARBOSA 
Cargo: Defensor Público Geral 
Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 
Destino: Brasília/DF - São Paulo/SP 
Período: 13 a 16.08.2019 
Especificação de Diárias: 

Quantidade: 3,5 (três diárias e meia) 
Valor Unitário: R$ 975,93 
Valor das Diárias: R$ 3.415,76 
40% do valor básico da Diária: R$ 390,37 
Valor total das Diárias: R$ 3.806,13 

Objetivo / Justificativa: 
Participar da pauta de Julgamento do Recurso 
Especial 1.656.322/SC e Realizar reunião com a 
Fundação Carlos Chagas - FCC. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS 
Manaus, 07 de agosto de 2019. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Subdefensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N° 840/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, 
inciso XII da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolida na forma do art. 9° 
da Lei n°51, de 21.07.2004, e 

CONSIDERANDO que a eficiência de um 
contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 

CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante 
da administração, especialmente designado 
para a função de gestor; 

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui 
ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do 
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no 
âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções 
existentes, 

RESOLVE: 

1-DESIGNAR, em conformidade com o 
disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da 
Lei 8.666/93, os TALYSON ALEXANDRE DO 
NASCIMENTO BARBOSA, matrícula n° 
000.511 -8 A, e EDIVAL NUNES GUILHERME, 
matrícula 000.528 -2 A para, sem prejuízo de 
suas atribuições, atuarem como fiscais do 
Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contratação 	de 	empresa 
especializada 	para 	prestação 	de 
serviços de natureza continuada de 11/2019 

DEFENSORIA PÚBLICA 
n1/2-111., DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceió, 307 • Nossa Senbra das Graças 
CEP 69.053.13S 1 Manaus.AM 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Publico Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Sublefensot Publico Geral 

Melissa Souza Credie Borborerna 

19421427000191 D-2510-01-°.1501-" 
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manutenção preventiva e corretiva 
de 4 (quatro) elevadores da marca 
ThyssenKrupp, com fornecimento de 
peças, componentes e acessórios 
genuínos 	dos 	respectivos 
fabricantes. 

	

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 06 de Agosto de 2019. 

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

exercício. 

PORTARIA N° 841/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais, e; 

CONSIDERANDO o teor do processo n° 
20000.006220/2019-72 do pedido de 
adiantamento em nome do Servidor Walter da 
Silva Siqueira; 

CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei n°4.320, de 17.03.64; 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, 
inciso II, alínea "a" da Lei n°8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei n° 9.648, de 27.05.98, e; 

CONSIDERANDO, ainda, o que consta na 
Resolução n° 043/2014-CSDPE/AM; 

RESOLVE: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para o Servidor Walter da Silva Siqueira, 
matrícula n° 000.343-A, no valor global de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) de acordo com o 
artigo 4° da Resolução n° 43/2014-CSDPE/AM, 
de 19 de setembró de 2014, para custear 

despesas pequenas com materiais de consumo, 
no elemento de despesas 339030; 

II - ESTABELECER, de acordo com a 
Resolução n°43/2014 — CSDPE/AM, de 19 de 
setembro de 2014, artigo 7°, que o prazo de 
aplicação deste Adiantamento é de 90 (noventa) 
dias, não devendo ultrapassar o término de 
exercício financeiro; e prazo de 30 (trinta) dias, 
de acordo com o artigo 90, para apresentação 
da respectiva Prestação de Contas, contados 
da data imediata ao final do prazo de aplicação, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não o 
fizer nesse prazo. 

III — ORIENTAR os tomadores de 
adiantamentos que as Prestações de Contas 
deverão ser formalizadas mediante as normas 
estabelecidas na referida Resolução. 

IV — DETERMINAR ao setor competente a 
liberação dos recursos aos tomadores. 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 07 de agosto de 2019 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público Geral do Estado, em 
substituição legal. 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
011/2019-DPE/AM 

PROCESSO: 	20000.0004900/2019- 
51/DPE/AM 

LICITAÇÃO: Inexigível com fundamento no art. 
25, I, da Lei n° 8.666/93. 

FA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ibla Maur& 301 Nossa Senlim das Graças 
CEP 69.053-135 1 Manaus-AM 

Rafael ninheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Publico Cci I 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdetensor Público Geral 

Melissa Souza Credie Borborema 
Corregerlarn Geral 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

    

Nota de Empenho F  413 

Diretora 
inance.  

 

Unidade Gestora 
024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2019NE00600 

Data Emissão 
26/07/2019 

Gestão Processo 
024101.00490012019 

NE Original 
00001- ADMINISTRACAO DIRETA 

Credor 
90347640001602- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 

Licitação 
6- Inexigível 

Referência 
Art.25; I; 	Lei 8.666/93 

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 
2- Estimativo 

Valor 
19.200,00 

Unidade Orçamentária 	24101 	 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.1222.0001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento 
Fonte Recurso 	01000000 	 Recursos Ordinários 
Natureza Despesa 	33903916 	 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis 

Municipio 	9999- Estado 	 Origem do Material 
.ionvênio 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 
Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 3.200,00 	Agosto 
Setembro 	 3.200,00 	Outubro 	 3.200,00 	Novembro 	3.200,00 	Dezembro 

0,00 
3.200,00 
3.200,00 

Descrição dos Itens 

	

Unid. 	Descrição 

	

Serv. 	Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de natureza continuada de manutenção 
preventiva e corretiva de 4 (quatro) elevadores da marca Thyssenkrupp, com o fornecimento de peças, 
componentes e acessórios genuinos dos respectivos fabricantes. A contratação deverá Compreender o 
fornecimento de mão de obra e a utilização de equipamentos e materiais necessários e adequados à manutenção, 
bem corno que os equipamentos funcionem dentro das conformidades da ABNT NBR NM 207 e NBR 16.083/2012, 
confomie projeto básico. 
Contrato n* 11/2019 a ser celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Empresa 
Thyssenkmpp Elevadores S.A; 

Amazonas no dia 24/07/2019; 

Memorando o' 490012019-DPLA1/DPFJAM; 
Projeto Básico n° 132/2019-DAD/DPEJAM; 
Parecer n°  335/2019-DAJA1/DPE/AM; 
Portaria n° 771/2019-GDPGIDPE/AM publicada no Diário Oficial 

Despacho n° 2392/2019-GDPG/DPE/AM. 
Vigência: 26/07/2019a 26/07/2020; 
Valor mensal RI 3.200,00; 

inexigibilidade n° 015/2019-DADMPE/AM; 

	 Eletrônico da Defensona Pública do Estado do eillAnnACC14"P"Migal:C71  19.421.427/000141  

DO ESTADO DO AMAZONAS 
DEFENSORIA PÚBLICA 

Rua Maceió, n2  307 
Valor global R$ 38.400,00; 	 Nossa Senhora das Graças 	I 
Valor a ser Empenhado em 2020 RS 19.200,00. 	

L CEP-  69053- 5 Ami.  
Manaus 

48188~, alele 

Of  • I 

Saldo Anterior: 
	 92.044,35 
	

Valor do Empenho: 
	

19.200,00 	Valor Disponível 
	

72.844,35 

Data de Entrega: 
	30/07/2019 
	

Local de Entrega: 
	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da NE: 
	MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA 

	

Qtde 	Preço Unitário Preço Total 

	

6 	3,200.0000 	19.200,00 

R e N e s r p t 
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