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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2017 
Pregão Eletrônico n° 009/2017- CLDPE/AM 

Processo n° 20000.00108/2017 

OBJETO: Registro de preços para a contratação, pelo 
menor preço por item, de empresa especializada na 
prestação de serviços de fornecimento de alimentação 
preparada para eventos realizados pela Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas- DPE/AM, conforme 
especificações e condições definidas no Projeto 
Básico da licitação. 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de 2017, a Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas DPE/AM, situada na Rua Maceió, n° 307- Nossa Senhora das Graças - Manaus 

AM., inscrita no CNPJ sob o n°19.421.427/0001-91, representada neste ato pelo Defensor Público 

e Ordenador de Despesas, Sr. Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, nos termos da Lei 

Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n.° 5.450/2005, Decreto Estadual n. 21.178/2000, 

Decreto Estadual n. 24.818/2005, Lei Complementar Federal n° 123/2006 e subsidiariamente pela 

Lei Federal n° 8.666/1993 e legislação pertinente e demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° 009/2017 RESOLVE registrar o 

preço ofertado pela empresa fornecedora R M MACHADO E CIA LIMITADA, CNPJ: 

01.742.42910001-17, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores 

classificados na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, 

constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional às partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de preços para a contratação, pelo 

menor preço por Item, de empresa especializada na prestação de serviços de 
fornecimento de alimentação preparada para eventos realizados pela Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM. 

1.2. Empresa Beneficiária da Ata 

RM MACHADO E CIA LIMITADA - CNPJ: 01.742.429/0001-17 

Endereço: Bc. lndependencia, n°68, sala - Bairro: Redenção - Manaus/Am 

Contato: (92) 3651-0119 / (92) 98117-7064 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mait Iicitacaoedefensoria.am.00v.br  
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1.3. Detaihamento do Objeto 

Item 
(ind. 

Forneci 
mento 

_ 

Descrição do Serviço Quante Val or 
RS UnIt. Valor Total R$ 

1 Por 
pes soa 

SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ; café; leite; 
capuccino; 	chocolate; 	chás 	(2 	tipos); 	água 
mineral; sucos de frutas naturais e frescas (3 
tipos); 	refrigerantes 	de 	diversos 	sabores, 
inclusive do tipo diet pães de diversos tipos; 
manteiga; 	margarina; 	patês 	e 	geléias; 	ovos 
mexidos; sanduíches (frios e quentes) de queijo, 
presunto; 	misto 	(queijo 	e 	presunto), 	tucuma; 
sanduíche 	americano; 	cachorro 	quente 	de 
salsicha (com molho); bolos de diversos sabores 
(laranja, 	chocolate, 	maracujá 	etc.); 	frutas 
fatiadas(da estação); outras frutas (uva, maçã 
verde, maçã vermelha e pêssego); 
salada de frutas. Obs: bolos, sanduíches e sucos 
podem ter variações da cozinha regional. 

1.750 17,75 31.082,50 

2 Por 
pe ssoa 

SERVIÇO DE BRUNCH; (fazer variação do 
coffee break e do bufê de comidas quentes): 
salada, 	prato 	quente 	(carne, 	frango, 	peixe); 
massas, tortas, pães e patês, tábuas de frios, 
tortas, panquecas doces e salgadas, crepes, 
torrada francesa, pães variados, pastas variadas, 
muffins, cookies. Bebidas: coquetéis de frutas 
sem álcool, água, refrigerantes, suco natural de 
frutas (2 sabores); açúcar e adoçante. 

1.750 24,00 42.000,00 

3 Por 
pessoa 

SERVIÇO DE 	COFFEE 	BREAK; 	salgados 
variados (fritos e de forno); mini hambúrguer, 
quiches, crepes, bolos com e sem cobertura, 
doces e tortas, tortaletes (sabores variados), 
cesta de torradas e pães variados; geléia de 
frutas, 	Inclusive 	dietética; 	frutas 	frescas 	da 
estação; 	tábua 	de 	queijos 	e frios 	variados; 
requeijão; pão de queijo; pães e pastas variados; 
petit four doce e salgado. Bebidas: leite quente; 
chocolate quente; 	suco 	natural 	de frutas 	(3 
sabores); refrigerantes normais/lights; açúcar e 
adoçante. 

1.750 1823 31.90Z 50 

4 Po.r 
pessoa 

SERVIÇO DE COQUETEL; salgados finos e 
quentes, 	variados; 	docinhos 	miúdos 	finos, 
variados; canapés inos, variados; frios sortidos; 
pastas variadas para servir com torradas ou 
bolachinhas; 	pães 	variados, 	barquetes; 	prato 
quente (risota de frango, camarão ou mariscos); 
massas, tortas, panquecas 
doces e 	salgadas, 	crepes, 	muffins, 	cookies; 
refrigerantes 	normalsilights 	e 	água 	minerai; 
sucos de frutas regionais (4 
tipos); coquetel de frutas sem álcool. 

1.750 30,00 52.500,00 

5 Por 
pessoa 

SERVIÇO DE ALMOÇO; Antepostos e Entradas: 
Mojica de peixe a escolha; caldos (ervilha, verde, 
peixe) á escolha; saladas cruas com Mos e 

1.750 40,00 70.000,00 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

licitaceogedefensoda.am  aov.br 
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• .acompanhamentos 	à 	escolha, 	com 	molhos 
variados; 	palitinhos 	de 	legumes 	ou 	baby 
legumes; 	suflês 	de 	palmito, 	frango, 	peixe 
regional; 	tortas 	de 	queijo, 	palmito; 	legumes 
marinados (à escolha); patês (de queijo, ervas); 
mix de folhas e 	mix de legumes; 	legumes 
crocantes; pirarucu seco; farofa ou patinhas de 
caranguejo; 	carpaccio 	de 	cama; 	salmão; 
berinjela, acompanhados de molhos especiais (à 
escolha); palitos e bolinhas de queijo; bolinhas 
de peixes; tortas frias de frango, atum, palmito, 
peixe 	etc.; 	defumados 	de 	aves, 	carnes, 
casquinha 	de 	siri; 	kani; 	fondues; 	musse 	de 
pirarucu (ou sugestão); quiche sabores variados 
(ervas, 	queijos, 	amêndoas); 	canapés. 	Pratos 
principais: Carnes: (sumos e bovinos): medalhão 
ao molho (à escolha); estrogonofe; filé ao molho 
de alcaparras, 	recheado com 	bacon, 	lombo 
(variações da casa); cubos com molho barbecue. 
Frango: 	empanado 	recheado 	com 	queijo 	e 
presunto; 	filé; 	estrogonofe; 	grelhado 	com 
legumes; molhos de ervas finas; 
defumado. 

6 Por 
pessoa 

SERVIÇO DE JANTAR — TIPO I; Antepastos e 
Entradas: Mojica de peixe à escolha; caldos 
(ervilha, verde, peixe) à escolha; saladas cruas 
com frios e acompanhamentos à escolha, com 
molhos variados; palitinhos de legumes ou baby 
legumes; 	suflês 	de 	palmito, 	frango, 	peixe 
regional; 	tortas 	de 	queijo, 	palmito; 	legumes 
marinados (à escolha); patês (de queijo, ervas); 
mix de folhas e 	mix de legumes; 	legumes 
crocantes; pirarucu seco; farofa ou patinhas de 
caranguejo; 	carpaccio 	de 	came; 	salmão; 
berinjela, acompanhados de molhos 
especiais 	(à 	escolha); 	palitos 	e 	bolinhas 	de 
queijo; bolinhas de peixes; tortas frias de frango, 
atum, palmito, peixe etc.; defumados de aves, 
carnes, casquinha de siri; kanl; fondues; musse 
de 	pirarucu 	(ou 	sugestão); 	quiche 	sabores 
variados 
(ervas, 	queijos, 	amêndoas); 	canapés. 	Pratos 
principais: Carnes: (suínos e bovinos): medalhão 
ao molho (à escolha); estrogonofe; filé ao molho 
de 	alcaparras, 	recheado com 	bacon, 	lombo 
(variações da casa); cubos com molho barbecue. 
Frango: 	empanado recheado 	com queijo e 
presunto; 	filé; 	estrogonofe; 	grelhado 	com 
legumes; molhos de ervas finas; 
defumado. 

1.750 39,84 69.720,00 

7 Por 
pessoa 

SERVIÇO DE JANTAR — TIPO II; Antepastos e 
Entradas: Mojica de peixe à escolha; caldos 
(ervilha, verde, peixe) à escolha; saladas cruas 
com frios e acompanhamentos à escolha, com 

1.750 45,33 79.327,50 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cap. 69.053-135 

hoitacaodildefensoria.amooxbr 
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molhos variados; ventinhos de legumes ou baby 
legumes; 	suflês 	de 	palmito, 	frango, 	peixe 
regional; 	tortas 	de 	queijo, 	palmito; 	legumes 
marinados (à escolha); patês (de queijo, ervas); 
mix de folhas e 	mix de legumes; 	legumes 
crocantes; piranicu seco; farofa ou patinhas de 
caranguejo; 	carpaceio 	de 	carne; 	salmão; 
berinjela, acompanhados de molhos 
especiais 	(à 	escolha); 	palitos 	e 	bolinhas 	de 
queijo; bolinhas de peixes; tortas frias de frango, 
atum, palmito, peixe etc.; defumados de aves, 
carnes, casquinha de siri; kani; fondues; musse 
de 	pirarucu 	(ou 	sugestão); 	quiche 	sabores 
variados 
(ervas, 	queijos, 	amêndoas); 	canapés. 	Pratos 
principais: Pernil de carne suína assado, servido 
com 	molho de ervas; 	Peru 	ao 	molho 	de 
champagne guarnecido com frutas frescas e 
cristalizados; Bacalhau à moda da casa, em 
lascas graúdas, com molho ao comodoros e 
quatro 	queijos 	gratinado 	com 	parmesão ou 
Bacalhau à Zé do 	Pipo; 	Medalhões de filé 
recheados com mussarela de búfala e tomate 
seco ou Filé Ao Ode; Risota de tender com Brie, 
para e nozes. 

VALOR TOTAL R$ 376.512,50 

CLÁUSULA SEGUNDA— DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA  

2.1, Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional com 

característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) 

meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3.° do art. 15 da 

Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a CONTRATANTE não 

estará obrigada a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização 

de outros meios, respeitando a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições, sem que 

..caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DAS CONDICÕES DE FORNECIMENTO 
3.1. A partir da emissão de Nota de Empenho, Ordem de Serviço e assinatura da Ata de 

Registro de preços o FORNECEDOR assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas 

Rua Maceió, 307- Nassa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cap. 69.053-135 

pcitaosoadefensoda.sm.00v.hr  
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as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 

cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada a partir de sua assinatura. 

3.3. Mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços, estará caracterizado o 

compromisso da prestação do serviço. 

3.4. Os serviços prestados serão executados de acordo com o edital e o projeto básico, 

com a proposta vencedora da licitação, bem como com as cláusulas da presente Ata. 

CLÁUSULA QUARTA — DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS  
4.1_ Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, poderá ser 

acrescido ou suprimido até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial, 

obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei n. 8.666/93. 

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados. 

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior 

ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR 

visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso 
assumido. 

4.4. Na hipótese do parágrafo anterior, a CONTRATANTE convocará os demais 

fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir 
o compromisso, a CONTRATANTE poderá: 

4.5.1- Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e 

se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

4.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não 

havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

CLÁUSULA QUINTA — DO LOCAL E DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O local e o prazo da prestação dos serviços deste objeto deverá ocorrer de acordo 

com o Projeto Básico desta licitação. 

Rua Maceió. 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mail: Jicana oadefensoria.am.00v.br  
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CLÁUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO  

6.1. O pagamento deverá ocorrer de acordo com o item 9 do Projeto Básico. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DAS PENALIDADES  

7.1, Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, a CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem 

prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

7.2. Além das penalidades a serem previstas no contrato, a empresa vencedora da 

licitação sujeitar-se-á a multa, igual ao valor da categoria do funcionário, quando este 

não for substituído dentro do prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de reincidência, este 

valor dobrará. 

7.3. Caso a situação persista e ultrapasse 45 (quarenta e cinco) dias sem a devida 

substituição será autuado Processo Administrativo para apuração de responsabilidade 

por perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da 

possibilidade de aplicação de multas e rescisão contratual. 

CLÁUSULA OITAVA— DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS 

8.1, Os órgãos que não participaram do procedimento licitatório, quando desejarem 

poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços, devendo consultar à Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

8.1.1. O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes. 

8.1.2. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 100% 

(cem por cento) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento convocatório e 

registrados na Ata de Registro de Preços para a DPE e órgãos/entidades participantes. 

8.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu 

interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 

8.3. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem 

prejuízos dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o CONTRATANTE. 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mail: ficitacao(i)defensoria,arn,qov.br 
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CLÁUSULA NOVA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR.  
9.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: - 
9.1.1. A pedido, quando: 

9.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 
de casos fortuitos ou de força maior, 

9.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do período de 
fornecimento. 

9.1.2. Por iniciativa da DPE/AM, quando: 

9.1.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior 
àqueles praticados no mercado; 

9.1.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 

9.1.2.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
9.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
9.1.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

9.1.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

9.1.4. Em quaisquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, 
a DPE/AM fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
Fornecedores a nova ordem de registro. 

9.2. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, poderá ser cancelada 
automaticamente: 

9.2.1. Por decurso de prazo de vigência. 
9.2.2. Quando não restarem fornecedores registrados. 

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica, n° 009/2017, os anexos e 
a proposta da empresa classificada em 1° lugar no certame supra citado. 

10.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na 
Lei n° 8.666/1993, no Decreto n° 7.892/2013, na Lei n° 10.520/2002, no Decreto n° 
3.555/2000 e no Decreto n° 5.450/2005, com suas alterações. 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mail: licitaceoedefensoda.amoov.br  
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10.3. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante. 

Assim ajustadas, obrigando-se por si e sucessores, as partes firmam o presente 
instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
abaixo. 

Manaus, .P.de Otirmt1.'"4-5  de 2017. 

Pela CONTRATADA: 

 

fe 4 
RM MA 	DO E CIA IMITADA 

4 é.. ad 
CNPJ 01.742.429/0001-17 

  

TESTEMUNHAS: 
Nome: 
R.G:  
CPF: tkA6  - 	g' °4  

Ass: Xlez-L {2".  

Nome: 
R.G: 070 554150-0 
CPF: gIS (22,(c2,2. -53 

Ass:  buc;011C r-g5̂ 0510  da 	s. 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mail: ficitacaoadefensoria am govibr 
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DIÁRIO OFICIAL 
ESTADO DO AMAZONAS 

Manaus, quarta-feira, 18 de outubro de 2017 

Número 33.627 ANO CXXIII 

PODER JUDICIÁRJO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS 

ERRATA 
No texto publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amazonas - DOE/Am, edição de 19 de julho de 2017, 
Nianero 33557, Caderno do Poder Judiciário, folha 6, 
alusivo ao EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 24. referente eo Pregão Eletrônico n.°  4.007/2017-CFPLJMP/PGJ - SRP - PROCESSO SEI N.° 2016.003440, . 

ONDE SE LÉ: nem: 6. Descrição: GAVETEIRO 
VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA) 
Composto por 1. Tampo superior 1.1 Confeccionado em 
MDF com revestimento melamInleo do baba pressão de 
25 mm de espessura, na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em 
PVC na cor bege ou similar. 2. Corpo do gavetelro 
(laterais - fundo - tampo inferior): 2.1 Em MDF com 
revestimento melamlnico de baixa pressão de 18 mm de 
espessura; 3. Frente das gavetas: 9.1 Em MDF com 
revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de 
espessura: 3.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou 
similar, 4. Corpo das gavetos: 4.1 Em MDF ccm 
revestimento metamlnIco de babo pressão de 18 mm de 
espessura; 4.2 Bordas Chatas em PVC na cor bege ou 
similar. 5. Fundo da gaveta: 5.1 Em MDF com 
revestimento metamíto de baba pressão de 18 mm de 
espessura; (3. Ferragens para gaveteiro: 8.1 corrediças p/ 
gavetas comuns; 6.2 Corrediças em aço com mecanismo 
em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento 
suave; 7. Puxadores: 7.1 Em poPproplieno formato alça e 
ha cor cinza metalizado; 8. Sistema de fecho: 8.1 
Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 
180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo 
entre as gavetas. 9, Rondo,: 9.1 De duplo giro em 
pollpropiteno com diâmetro de 50 mrn. "AS MEDIDAS 
PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm. Marca: 
BEU.INEA / GV400. Unidade: unidade. Quantidade: 100 
Preço: R5332.05, 
LEIA-SE: Item: 6. Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 
GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPyA) Composto por 
1. Tampo superior 1.1 Confeccionado em MDF com 
revestimento melamlnlco de bebo pressão de 25 mm de espessura na cor bege. 1.2 Bordas: Chatas em PVC na 
cor bege ou similar. 2. Corpo do gavateiro (laterais - 
fundo - tampo inferior): 2.1 Em MDF com revestimento 
melaminlco de baixa pressão de 18 rant de espessura; 3. 
Frente das gavetas: 3.1 Em mDF com revestimento 
melamlnico do baixa pressão de 18 mm de espessura; 3.2 
Bordas Chatas em PVC na cor bege ou similar, 4. Corpo 
das gavetas: 4.1 Em MDF com revestimento metaminbe 
de baixa pressão de 18 mm de espessura; 4.2 Bordas 
Chatas em PVC na cor bege ou similar. 5. Fundo da 
gaveta: 5.1 Em MDF com revestimento metamlnico de 
bato pressão de 18 mm de espessura 6. Ferragens para 
gavetelro: 6.1 corrediças p/ gavetas comuns; 6.2 
Corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon 
que permita abertura/deslizamento suave; 7. Puxadores: 
7.1 Em polipropIlena formato alça e na cor cinza 
metalizado; 8. Sistema de fecho; 8.1 Fechadura em aço 
niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. 9. 
Rondeis: 9.1 De duplo giro em pordropileno com 
diâmetro de 50 mm. 'AS MEDIDAS PODEM 
APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10 mm, Marca: 
BELLINEA / GV400, Unidade: unidade. Quantidade: 100 
Proço: R5332,36 

Clentaque-se. Pubroue-se. Cumpra.se, 

LEDA MAPA &A MENTO ALBUQUERQUE 
Subprocuradora-Goralses Justiça para Assuntos 

Administrativos 
Ordena cora de Despesas 
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[Procuradoria Geral do Estado] 

PORTARIA N. 175/17-GPGE 

DISPENSA Procurador do Estado da 
função que menciona e DESIGNA o novo 
ocupante. 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no 
exercício das competências Inscritas nos incisos 1 e XVI 
do art. 10 da Lei n. 1.639/83 '(LeI Cágado da 
Procuradoria Geral do Estado), na forma da redação dada 
pela Lei Comprementar n. 34/04, 

RESOLVE: 

I - DISPENSAR a contar do 13 de Outubro do 
corrente, o Procurador do Estado MARCELLO 
HENRIQUE SOARES CIPRIANO. Matricula n. 174.089-0 
8, da função da Procurador-Chefe da Procuradoria do 
Contencioso Tributado. 

II - DESIGNAR o Procurador do Estado THRGO 
AFLACUO RF7FNDE MENDES, Matricula n. 219.123.78, 
para a função de que trata o item anterior. 

'PUBLIQUE-SE. 

ESTA em Man 

	

PAULO JOSÉ 	ES 

INETE O PROCURADOR-GERAL 00 
out. (Ç7 

\th 

Procurador-Geral do Estado 

PORTARIA N. 176117-GPGE 

DISPENSA Procurador do Estado da 
função que menciona e DESIGNA o novo 
ocupante. 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no 
exercido das competências inscritas nos Incisos I e XVI 
do art. 10 da Lei n. 1.639/83 (Lei Orgânica da 
Procuradoria Geral do Estado), na forma da redação dada 
pela Lei Complementar n. 34/04, 

RESOLVE: 

I - DISPENSAR a partir de 13 de outubro do 
Corrente, o 'Procurador do Estado VICTOR FABIAN 
SOMES CIPRIANO, Matrícula n. 145.975-9 E, da função

.  de SubproaredooGeral- Adjunto - Seção II, 
II - DESIGNAR o Procurador do Estado MARCELO 

HENRIQUE SOARES CIPRIANO, Matricula n. 174.089-0 
8, para a função de que trata o item anterior. 

PUBLIQUE-SE 

ESTADO. 
GAB 	

ffl, 
 PROCURADOR-GERAL DO 

	

eoutu 	017 

to 	• 

	

PAULO OSE • 	"1° 	' 

	

Procurado 	do Esta 

Defensoila Pública' 
PORTARIA 763/2017-GDPG/DPEMM 

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

CONSIDERANDO que o art. 25, II da Lei n° 8.668 de 
21 de Junho de 1993, preceitua ser InodgIvel a licitação 
quando houver inviabilidade de competição; 
CONSIDERANDO a solicitação para , Inscrição de 
Defensores Públicos' no Curso ' de Processo 
Administrativo Disciplinai e SIndlcância que ocorrerá no 
período de 08 a 10 de novembro de 2017 na cidade de 
Foz do Iguaçu - PR, oferecido pelo futuro contratado: 
Consulte - Consultoria e Treinamento LTDA: 
CONSIDERANDO que o preço constante da proposta 
apresentada pela futura contratada às fls. 04, está 
compatIvel com os preços praticados no mercado; 
CONSIDERANDO finalmente, o que consta do 
Processo Administrativo n° 20000.004765/2017-
DPEMM, 

RESOLVE: 	 • I. DECLARAR inexigIvelo procedimento licitatedo, nos 
termos do art. 25. II da Lei 8.666/93, para Inscrição de 
02 (Dois) Defensores Públicos no Curso de Processo 
Administrativo Disciplinar e Sindicância; 
II. ADJUDICAR o objeto da InexigIbIlidado em favor da 
Consultro - 	Consultoria e Treinamento LTIDA: 
CNPJ: 35.003.671/0001-53, polo valor global de RS 
4.980,00 (Quatro mil novecentos e oitenta reais). 
CERTIFIQUE-SE, PUBUQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBUQUE.SE.' . 
GABINETE DO DEFENSOR PUBLICO GERAL 00 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 do outubro 
de 2017. 
A consideração do Senhor Defensor Público Geral, 
para ratificação. 

RATIFICO a decisão supre nos termos do an. 26 da Lel 
8.666 de 21 de junho de 1993, tudo de acordo com as 
disposições °cirna citadas. ' 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO, 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de outubro 
de 2017. 
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO 009/2017-CLISPE/AM 

OBJETO: Registro de preços para o cantreloMilo, peld 
menor Preço Por Rem. de emprese esPeelaliLada na prestação de aervIços de fornecimento de alimentação 
preparada paro eventos realizados pela Defornorla 
Público do E tacto do Amazonas - DPE/AM. 
SUCHUICIO e HOI119100M0 GITI favor do OfIlPre}0:  

R NI MACHADO E CIA LIMITADA 
CNPJ• 01 742,429/0001.17 •  
Da *eriça* 
da Servimi 
Serviie da 
Café da ' 
Manha  

1.750 

V•Iar 
Unit 
RS  

17,75 

Valor Total 
R5 



GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS SECRETARIA DE 
ESTADO DA FAZENDA 

NOTA 
FISCAL 

amazonense 
III 

PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL 

Exerça sua cidadania e concorra 
a prêmios de R$50 a R$50 mil 

Obs.: A descrição completa dos serviços encontra-se 
&Only& no Edital, Termo de Referência e Sistema 
ComprasneL 

Manaus, lide outubro de 2017. 

IM quarta-feira, 18 de outubro da 2017 	 DIÁRIO OFICIAI, 
   PODER JUDICIÁRIO ) 	

2 Per  passo 
a 

. Serviço a e  Brunch 
1.760 • 

24,00 42.000,00 

, LPI::„ 

a 

Serviço de 
Coffee Break 

, 

1,750 18,23 31.902,50 

4 
Por 

posso 
a 

Serviço de coquetel  1.750 30,00 52.500,00 

5  Por peno  

a 

Serviço de 
No 

1.750 40,00 70.000,00 

8 
Por 

peno 
a 

Serviço de 
Jantar - Tipo 

I 	- 
1.750 39,84 69.720,00 

7 
Por 

passo 
a 

Serviço de 
Jantar - Tipo 

II 
1.750 45,33 79.327,50 

VALOR TOTAL 
RS 

376.512,50 

Manaus, 16 de outubro de 2017. 

—041  
cirecreecv 

F I 	Q045 8 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NP 
002/2017 - DPE/AM; Resultante do PREGÃO 
ELETRÔNICO 1+1,  009/2017 - DPE/AM, Processo n• 
20000.00108/2017, 	disponlvel 	no 	sito 
www.compraugovemementals.gov.br  OBJETO: Registro 
de preços para a contmtação, peio menor preço por Item, 
de empresa eapedaizada na prestação de serviços de 
fornecimento de eãmentação preparada para eventos 

. realizados pela Defensorta Pública do Estado do 
Amazonas - DPEJAM, PARTES: Defensorie Pública do 
Estado do Amazonas e fornecedor listado no quadro 
abaixo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As aquisições 
oriundas da ATA serão processadas de acordo com a 
previsão orçamentária desta Defensorta Pública, 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data do 

. 	R M MACHADO E CIA LIMITADA 
CNPJ: 01.742.42910001-17 

te 
m 

Und. Descrição  do Serviço 
Quant 

Valor 
UnIL 
RI 

VeleiTetal  RS 

Por 
passo 

a 
1 

Serviço de 
Café da 
Manhã 

1.750 17,75 31.062,50 

2 
Por 

pesso 
a 

Serviço de 
Brunch  1.750 24.00 42.000.00 

3  Por per_ 
7  

, 
Serviço de 

Coffee Break 
1.750 18,23 31.902,50 

4  

Por 

Peeee  a 

Serviço de 
Coquetel 

1.750 30,00 52.500,00 

5 
Por 

pesso 
a 

Serviço dê Almoço  1.750 40,00 70,000,00 

6 
Por. 

peso 
e 

Serviço de 
Jantar -71po 

1 

• 
1.750 39,64 69,720,00 

7 
Por 

pesco 
a 

Serviço de 
Jantar- Tipo 

' 	Il 
1.750 45,33 

• 
79.327,50 

VALOR TOTAL 
RS 

_3713.512,60 
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