
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Av. André Araújo, 6791Aleixo 

Manaus/AM 1 CEP 69060-000 Telefone (92) 3663-8153 
E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  

1° TERMO DE APOSTILAMENTO 

PROCESSO N° 2000.002049/2019-22 
REF: CONTRATO N° 12/2018 
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
CONTRATADA: AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O 
presente Apostilamento tem por objeto a repactuação dos preços do Contrato n°012/2018 
— DPE/AM firmado em 17/09/2018, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho de n° 
AM000326/2018, que acrescerá o percentual de 1,26% (hum vírgula vinte e seis por 
cento) no valor global do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Apostilamento 
entrará em vigor a partir de 17/09/2018 a 17/09/2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA: O valor 
acrescido nas parcelas mensais será de R$ 81,85 (oitenta e um reais e oitenta e cinco 
centavos), perfazendo um montante de R$ 982,20 (Novecentos e oitenta e dois reais e 
vinte centavos). O valor total corresponde ao período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente Termo de Apostilamento correrão, no presente 
exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101, 
Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso: 01000000, 
Natureza de Despesa: 33909209, tendo sido emitida pela CONTRATANTE, em 
21/11/2019 a Nota de Empenho n° 2019NE01067, no valor de R$ 283,75 (duzentos e 
oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). Ficando o restante no valor de R$ 283,75 
(duzentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) a ser empenhado no exercício 
seguinte. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES ATUALIZADOS DO CONTRATO: Registra-
se que, após a repactuação, o valor mensal atualizado do Contrato n° 12/2018 passa a 
ser de R$ 6.593,58 (seis mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e oito 
centavos), e o valor global de R$ 79.122,96 (Setenta e nove mil cento e vinte e dois reais 
e noventa e seis centavos). 

CLÁUSULA SEXTA - DA INALTERABILIDADE: Permanecem inalteradas as demais 
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cláusulas do Contrato n° 012/2018-DPE/AM. O presente Apostilamento passa a integrar o 
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referido instrumento, para todos os fins legais e de direito, ratificando-se para tanto as 
demais cláusulas deste. 

Para constar e surtir seus efeitos jurídicos lavra-se o presente Termo de Apostilamento 
com base no §8 do artigo 65, da Lei n°. 8.666/93, sendo uma via juntada ao processo 
administrativo. 

Manaus, 27 de nove br. de 2019. 

L 

Antonio 	 y• 

Defe TTiblico Ge ; 
ergue Junior 

em exercício 


	00000001
	00000002

