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CONTRATO N°04/2019 — DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 

celebrado entre a DEFENSÓRIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 

e a empresa QUIRINO SERVIÇOS DE 

MONTAGEM E ENGENHARIA EIRELI na 

forma abaixo: 

Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2019, nesta cidade de Manaus, 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 denominada simplesmente CONTRATANTE, neste 

ato representada por seu Defensor Público Geral, em exercício Dr. ANTONIO 

CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, brasileiro, casado, em exercício, RG 

691.406 SSP/AM e CPF n° 239.811.482-15, residente e domiciliado nesta cidade à 

Rua Ramos Ferreira, n° 199, apto 503, Cond. Vista Del Rey. CEP: 69.010-120, e 

QUIRINO SERVIÇOS DE MONTAGEM E ENGENHARIA EIRELI, adiante designado 

simplesmente CONTRATADO, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos 

constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas em 

10 (dez) de outubro de 2017, sob o n° 13600057233, sediada nesta cidade, na Av. 

Américo Antony, n° 1959, Conjunto 31 de Março, Bairro Japiim, CEP 69076-810, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o n° 19.723.363/0001-

83, neste ato representado por seu Representante Legal, o Senhor EDMAR QUIRINO 

DOS SANTOS, brasileiro, casado, domiciliado na cidade de Manaus, Av. Penetração 

3, n° 1891, Bairro Japiim, portador da Cédula de Identidade n° 1752680 SSP/AM e do 

CPF n° 034.342.044-90, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade 

Pregão Eletrônico de N°07/2019 — DPE/AM, cuja homologação foi publicada no Diário 

Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, edição de 964, Ano 

5, às fls. 7/8, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 

a<------ 20000.007174/2018-48, doravante referido por PROCESSO, na presença das 

f) 
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testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÃO DA NOVA SEDE 

ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 

LOCALIZADA NA AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 679 — ALEIXO — MANAUS/AM, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 

alterações introduzidas pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1. Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se á prestar a 

CONTRATANTE c) SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DA NOVA 

SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, conforme a proposta de 11 (onze) de .março de 2019 (fls. 521) 

constantes do PROCESSO, e do Projeto Básico, os quais se encontram rubricados 

pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem 

transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de entrega e instalação do objeto desta licitação será no 

máximo 90 (noventa) dias corridos, contando a partir do recebimento da nota de 

empenho. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:  

3.1 As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das 

seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 

02010000, Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, Natureza da Despesa: 

33903916, conforme Nota de Empenho 2019NE00103, emitida pela CONTRATANTE 

em 04/04/2019, no valor de R$ 226.722,45 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e 

vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). 
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CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

4.1. O objeto deste contrato deverá ser executado de acordo com as 

especificações e as condições, e nos prazos definidos no Projeto Básico, no Contrato 

e na Proposta de preço. 

4.2. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de engenharia para 

adaptação da nova sede da DPE/AM em até 90 (noventa) dias corridos, contados a 

partir do recebimento da nota de empenho. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS AMOSTRAS  

5.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá instalar no edifício, sede 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contadas de sua solicitação formal, os protótipos abaixo para análise de qualidade e 

do cumprimento das especificações pela equipe técnica, devendo estar devidamente 

identificado com o nome do fornecedor, n° do certame, nome do fabricante e 

respectivo CNPJ. 

5.2. ITENS A SEREM APRESENTADOS: 

Item 01 — Parede com placas de gesso acartonado (drywall) 

Item 02 — Kit de porta de madeira para verniz 

Item 03— Fechadura de embutir com cilindro 

Item 04— Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. 

Item 05 — Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas 

demãos. 

Item 06— Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos. 

CLÁUSULA SEXTA: DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

6.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das 

'demais obrigações e responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico n° 

07/2019 e do Projeto Básico n°003/2018: 

Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à fiel execução do 

objeto deste Contrato. 

Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93, o exato cumprimento das obrigações previstas no 

Projeto Básico 
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Designar, e informar à CONTRATADA, fiscal do contrato e seu substituto, 

mantendo tais dados atualizados. 

Exigir do uso dos equipamentos de proteção individuais necessários pelos 

empregados da empresa contratada, sob pena de determinar a paralisação imediata 

dos serviços; 

Permitir o acesso, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, verificando 

a conformidade da prestação dos serviços e regular a entrega dos serviços, de forma 

a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a 

ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas. 

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 

desacordo com o contrato. 

i) Aplicar as penalidades previstas para o caso de não cumprimento de cláusulas 

icontratuais pela empresa fornecedora dos materiais. 

6.2. Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e 

responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico n° 07/2019 e do Projeto 

Básico n°0003/2018: 

a) Cumprir as exigências previstas nos itens 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19 do 

'Projeto Básico; 

b) Deverá realizar minuciosa vistoria nos locais onde serão executados os 

serviços, em conformidade a cada solicitação, a fim de que tenha conhecimento pleno 

das condições ambientais e técnicas exigidas, e providenciar um projeto executivo 

para sua plena realização; 

Fornecer e instalar os materiais nas condições estipuladas neste Projeto 

Básico; 

Constatada qualquer irregularidade no material, bem como na instalação, 

deverá ser providenciada a substituição no prazo máximo de 05 (Cinco) dias, a contar 

.da data da solicitação, a qual estará sujeita às despesas decorrentes de devolução e 

nova entrega/instalação; 

Caberá à empresa contratada a designação formal de um preposto para 

..<- i representá-la administrativamente junto á Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
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durante o período de execução dos serviços, para exercer a supervisão e controle 

quanto ao cumprimento dos mesmos; 

O Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis 

trabalhistas, e previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus 

empregados; 

Possibilitar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em qualquer 

etapa, o acompanhamento completo dos serviços, fornecendo todas as informações 

necessárias e/ou resposta a sua qualquer solicitação; 

Quando se fizer necessário à mudança nas especificações dos materiais 

ou substituição de algum material por seu equivalente por iniciativa da empresa 

fornecedora, esta deverá apresentar solicitação por escrito à Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalente, 

material ou equipamento que tem a função e o mesmo desempenho técnico. As 

solicitações deverão ser feitas em tempo hábil para que não venham a prejudicar o 

andamento dos serviços, como também, para não dar causa a possíveis prorrogações 

de prazo. À fiscalização compete decidir a respeito da substituição; 

Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de carácter urgente 

prestando os esclarecimentos julgados necessários e ainda informar a paralisação dos 

serviços, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas; 

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto 

de interesse da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ou de terceiros de que 

tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, objeto do Projeto Básico, 

devendo orientar seus empregados nesse sentido; 

Substituir, sempre que exigida pela Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado 

cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou satisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço 

público; 

I) Manter seus empregados, quando em trabalho, devidamente identificados 

por uniformes e crachás da empresa, e sujeitos às normaS disciplinares da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas e de segurança do trabalho; 
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Todas as despesas relativas à execução dos serviços, materiais, mão de 

obra, equipamentos e ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas e etc., correrão 

por conta da contratada; 

Os horários de execução dos serviços ficarão a exclusivo critério da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assim como a ordem e forma de 

execução que deverão obedecer aos critérios estabelecidos, de modo a não 

interferirem no andamento dos trabalhos da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, podendo ser determinado que os mesmos sejam executados no período 

noturno, aos sábados, domingos e/ou feriados; 

Responder pelos danos causados diretamente à Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando às 

suas custas, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas; 

Executar os serviços programados no projeto de execução, não se 

admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas. Os serviços somente serão considerados executados após o 

término de todas as etapas, a reconstituição das partes danificadas, se for o caso, 

bem como a completa limpeza das áreas afetadas; 

Atender às recomendações dos fabricantes, obedecer às normas 

regulamentares expedidas pelos órgãos competentes e as normas da ABNT atinentes 

aos assuntos; 

A empresa fornecedora deverá executar o serviço seguindo rigorosamente 

projeto (layout) apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sendo 

obrigação da empresa contratada notificação quanto às eventuais incorreções; 

A empresa fornecedora dos materiais deverá efetuar a limpeza dos locais 

afetados, removendo todo entulho e/ou restos de materiais provenientes da execução 

dos serviços. 

A empresa deverá prestar serviços nas unidades elencadas no item 7.1, do 

Projeto Básico. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na 

forma da lei e de acordo com o item 14 do Projeto Básico. 
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CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA DO SERVIÇO  

8.1. O objeto do presente Contrato deverá ter garantia mínima de 12 (doze) 

meses concernente aos materiais empregados e serviços executados, contados a 

partir da entrega definitiva das paredes em gesso acartonado (Dry Wall), incluindo a 

instalação, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, todo e qualquer material que apresente qualquer avaria, defeito de 

fabricação ou outra circunstância que os impeçam de produzir a utilidade a que se 

destinam, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer pelo motivo de gasto 

ordinário, por abuso, por negligência ou por mau trato. 	• 

CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

9.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações 

contratuais assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente 

aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia de 5% (cinco) por cento do valor total 

do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, 

no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por 

igual período, a critério da CONTRATANTE. 

9.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

Contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois por cento). 

9.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 

suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 7,8 da Lei n°8.666, de 1993. 

9.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 

pagamento de: 

Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

Adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

Dolo durante a execução do contrato; 

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 

CONTRATADA; e 

Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela CONTRATADA 
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9.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo 

administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos 

e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

9.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, 

mantendo-se válida até 03 (três) meses após o término deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES' 

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, 

serão aplicadas as penalidades previstas na Leis Federais Lei n.° 8.666/93 e 

10.520/2002. 

10.2. AdvertênCia por escrito: 

10.2.1. Será áplicada penalidade de advertência no caso de atraso no 

cumprimento dos prazos para apresentação de uma solução definitiva para o 

problema com soluç;ão provisória, bem como, nos casos de atraso no 

encaminhamento do diagnóstico da ocorrência e comprovação da correção após a 

solução definitiva do problema. 

10.3. Multas, aplicadas em conformidade com os percentuais a seguir 

estabelecidos e incidirão sobre o valor total do contrato ou aditivo vigente: 

10.3.1. 0,1% (um por cento) por dia de atraso, limitados a 10% (dez por 

cento), quando a contratada não disponibilizar o serviço no início da vigência do 

Contrato; 

10.3.2. 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de 

reincidência, limitada a 10% (dez por cento), por infração a qualquer cláusula ou 

condição do Contrato, não especificada na alínea "a" acima ou por inadimplemento de 

qualquer uma das obrigações previstas no Contrato; 

10.3.3. 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada da licitante 

adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de apresentar os 

documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 

neste Edital, ou no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da administração, 

motivado por culpa da contratada, garantida defesa prévia, independentemente das 

demais sanções cabíveis. 

10.4. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. 
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10.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a DPE-AM, por prazo não superior a cinco anos. 

10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do inciso IV do art.• 87 da Lei 8.666/93. 

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, e no caso de 

suspensão de licitar, a LICITANTE deverá ser descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 

10.8. A multa aplicada após regular Processo Administrativo será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

10.9. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis da 

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até 

o julgamento do pleito. 

10.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

10.11. Em qualquer hipótese de aPlicação de sanções será assegurado à 

CONTRATADA o contraditório e ampla defesa. 

10.12. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO DO CONTRATO  

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido em uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 78, através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os 

artigos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 

CONTRATANTE  

12.1. A rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta 

as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a 

CONTRATADA, desde já, os direitos de CONTRATANTE de: 

1. assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se 

encontrar, por ato seu; 
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ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, 

material e pessoal envolvidos na execução deste contrato; 

retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 

causados ao CONTRATANTE. 

12.2. A aplicação das medidas previstas nos itens 1 e 2 desta cláusula fica a 

critério do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução 

direta ou indireta. 

12.3. Na hipótese do item 2 deste artigo, o ato será precedido de expressa 

autorização do Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CESSÃO  

13.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, 

total ou parcial, a não ser com a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e 

sempre mediante instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

13.2. O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, 

obrigações e direitos do cedente. 

13.3. O pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e devidamente 

fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e comprovar as razões de força 

maior que impossibilitem o cumprimento do contrato. 

13.4. O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências 

relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos 

estabelecidos no edital, seus anexos e na legislação específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE  

PARTICIPAR DE LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO  

DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR 

14.1. Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de 

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 

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.° 

zr- 8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 



DEFENSORIA PÚBLICA 
"1“1/419 DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Maceió, 307 1 Nossa Senhora das Graças 1 

Manaus/AM 'CEP 69053 — 135 [Telefone (92) 3233-
2087 1 E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  

05 (cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme se trate de suspensão/irrtpedimento ou 

declaração de inidoneidade, respectivamente. 

14.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente 

publicadas no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

14.3. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do 

impedimento para contratar não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 

14.4. 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 QUINTA: DOS RECURSOS  

15.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA 

poderá, sempre sem efeito suspensivo: 

a) 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 â autoridade que aplicou a sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da publicação 

no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO  

16.1. O presente contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pela 

CONTRATANTE, ou por acordo entre as partes, através de aditamento, nos casos 

apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

16.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto ora contratados, 

até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §1° e 2°, da Lei n° 8.666/1993. 

47 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONTROLE  

17.1. A CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, remessa 

exemplares do presente contrato ao TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS. O 
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CONTRATANTE não se responsabilizará por indenização de qualquer natureza em 

decorrência de atos ou fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle da Execução 

Orçamentária e da Administração Financeira, 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: PUBLICAÇÃO  

18.1. 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 Diário Oficial Eletrônico da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da 

assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: CLÁUSULA ESSENCIAL 

19.1. 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. 

19.2. 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 licitaçãb. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NORMAS APLICÁVEIS  

20.1.0 Presente Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e 

ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas 

normas, desde já, entendem-se como integrantes do presente Projeto Básico, 

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 

if---  em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas 

constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: FORO 

21.1. 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. 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor 

e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e 

legais efeitos. 

Manaus, 08 de Abril de 2019. 

Ep AR QUIRINO DOS SANTOS 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

Nome: LUC; AMA,- so-OU IZO tY1-  v.ivs4 
RG.: 4.24-"+4.4 A -5°  
CP F: %iro. 224, a on. -st3 
Ass: 	 MeA"  

Nome: eNtR-&.  ISICORM FgANU) tn9 50u24.4 
RG.: S`jelilel° 
CPF: 010 7351- ,fctz s's 
Ass:  Antre Orrrnie Fnordc) de Steçu  
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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 004/2019-
FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.007174/2018-48-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM, através do Fundo Especial da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a empresa 
Quirino Serviços De Montagem E Engenharia Eireli. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N° 007/2019 — DPE/AM 

OBJETO: Contratar serviços para adaptação da nova Sede 
Administrativa' da Defensoria Pública Do Estado Do Amazonas, 
localizada na avenida André Araújo, 679 — Aleixo — 
Manaus/AM, conforme especificações e condições definidas no 
edital e seus anexos. 

DATA DA ASSINATURA: 08 de abril de 2019. 

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias corridos, contando a partir 
do recebimento da nota de empenho. 

VALOR: O valor global estimado é de R$ 226.722,45 
(duzentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e dois reais 
e quarenta e cinco centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, 
Natureza da Despesa: 33903916, conforme Nota de 
Empenho 2019NE00103, emitida pela CONTRATANTE 
em 04/04/2019, no valor de R$ 226.722,45 (duzentos e 
vinte e seis mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta 
e cinco centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de abril de 
2019. 

Rafael Vinheiro Montefl Barbosa 
Defen or Público Geral 
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Estado do Amazonas no interior do Estado do 
Amazonas; 
CONSIDERANDO a Portaria n.° 979/2017-
GDPG/DPE/AM, que estabelece as Comarcas 
de difícil provimento, no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas; 

RESOLVE: 
I — DESIGNAR os Defensores Públicos, 
constantes na tabela abaixo, para atuarem no 
Polo de Parintins desta Defensoria Pública: 

Defensores Públicos 

Everton Sarraff Nascimento 

Luise Torres de Araújo Lima 

Rodolfo Pinheiro Bernardo Lobo 

José Maria Arcanjo Alves Filho 

Oswaldo Machado Neto 

II - CONCEDER a gratificação pelo efetivo 
exercício em comarca de difícil provimento, aos 
Defensores Públicos acima mencionados, na 
razão de 10% (dez por cento) sobre seus 
vencimentos; 
III - ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), sobre os 
vencimentos dos Defensores Públicos 
mencionados neste ato, na forma do art. 40, § 
3°, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 
de março de 1990; 
IV — DESIGNAR a Defensora Pública Luise 
Torres de Araújo Lima como Coordenadora do 
Polo de Parintins; 
V — ATRIBUIR à coordenadora indicada no in-
ciso IV, a Gratificação pela Prestação de Ser-
viço Especial, no nível 05, correspondente ao 
percentual de 25% sobre a remuneração básica 
na forma do art. 8°, da Resolução n° 31/2017-
CSDPE/AM; 
VI — REVOGAM-SE todas as disposições em 
contrário; 

VII — OS EFEITOS desta Portaria terão sua 
vigência a partir de 01/05/2019. 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
10 de abril de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 

ESPÉCIE: (TERMO—DETICOSTRATO—NT 
t004/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.007174/2018-48-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM, através do 
Fundo Especial da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e a empresa Quirino 
Serviços De Montagem E Engenharia Eirell. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N°007/2019 — 
DPE/AM 

OBJETO: Contratar serviços para adaptação 
da nova Sede Administrativa da Defensoria 
Pública Do Estado Do Amazonas, localizada na 
avenida André Araújo, 679 — Aleixo — 
Manaus/AM, conforme especificações e 
condições definidas no edital e seus anexos. 

DATA DA ASSINATURA: 08 de abril de 2019. 

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias corridos, 
contando a partir do recebimento da nota de 

WAL DEFENSÓRIA PÚBLICA 
tIP DO ESTADO DO AMAZONAS 

113 Macia, 307 Nossa Seniva das Graças 
CEP 69.053.135 telanausaM 

Rafael VInheiro Monteiro Barbosa 
Defensor rublitoGeral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdelensor Publico Geral 

Mellssa Souza Credie Oorborema 
Corregedor. Geral 
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empenho. 

VALOR: O valor global estimado é de 
R$ 226.722,45 (duzentos e vinte e seis mil 
setecentos e vinte e dois reais e quarenta e 
cinco centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 02010000, Programa de Trabalho: 
14.422.3269.1222.0001, Natureza da Despesa: 
33903916, conforme Nota de Empenho 
2019NE00103, emitida Pela CONTRATANTE 
em 04/04/2019, no valor de R$ 226.722,45 
(duzentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e 
dois' reais e quarenta e cinco centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 09 de abril de 2019. 

é 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral 

PORTARIA N°. 006/2019- GCG-DPE/AM 

A CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 20, incisos X e XII 
da Lei Complementar n°01(1990 c/c artigo 11, 
incisos X e XI, da Resolução n°. 001/2013-
CSDPE/AM — Regimento Interno da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o dever funcional dos 
membros da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas de apresentar relatórios 
periódicos de sua atuação ao Corregedor 
'Geral, nos termos do art. 89, inciso XII, da 
Lei Complementar n°. 01/1990; 

CONSIDERANDO que e esta compete 
orientar e supervisionar as atividades 
desenvolvidas pelos Defensores Públicos 
'em suas respectivas áreas, bem como 
baixar instruções, no limite de suas 
atribuições, visando a regularidade e o 
aperfeiçoamento da missão constitucional 
da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
uniformizar o registro da atuação 
institucional, por meio da padronização do 
preenchimento dos relatórios funcionais 
periódicos em sistema integrado, no intuito 
de auxiliar os Defensores Públicos e toda 
equipe de apoio (servidores, residentes e 
estagiários da Defensoria Pública), no 
oferecimento de um atendimento mais 
qualitativo; 

CONSIDERANDO, 	ainda, 	a 
imprescindibilidade de manter atualizados 
Os registros estatísticos de produção dos 
membros da Defensoria Pública, inclusive 
para efeitos de aferição dos índices de 
merecimento e de produtividade; 

CONSIDERANDO, por fim, o teor do 
Memorando n°1668/2018-GDPG-DPEIAM, 
datado de 02/08/2018; 

RESOLVE instituir os critérios de 
preenchimento dos relatórios periódicos de 
atuação dos membros da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, a que se 
refere o artigo 89, inciso XII, da Lei 
Complementar do Estado do Amazonas n°. 
01, de 30 de março de 1990, a serem 
Observados por todos os órgãos de atuação 

L DEFENSORIA PÚBLICA 
Sty DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Matei& 307- Nossa Senlin das Graças 
CEP 69.053.135 1 Manaus.AM 

Rafael Vinha° Montelni Barbosa 
Defensor Públko Geral 

Antonio CavalrAnte de Albuquerque Junior 
Suadela/mor ~Ia Geral 

Melissa Souza Credie Borborema 
amoedara Geral 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
Xe DO ESTADO DO AMAZONAS 

PORTARIA N° 354/2019-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. 90  da Lei n° 51, de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO• que a eficiência de um contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante da administração, especialmente designado para 
a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito da 
sua esfera de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou distorções existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 
8.666/93, os servidores LUIS FERNANDO PRAIA DE ALENCAR, matrícula n° 000.489-8 A e 
LUAN FARIAS HAYDEN, matrícula n° 000.482 - A para, sem prejuízo de suas atribuições, 
atuarem como fiscais do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 

Contratar serviços de engenharia para adaptação da nova sede administrativa 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas — DPE/AM — Empresa QUIRINO 
SERVIÇOS DE MONTAGEM E ENGENHARIA EIRELI. 

004/2019 

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

Defens Público Geral do Estado 
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Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 353/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso VIII, 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 Parecer n° 66/2019-DAJAI 
de 01/02/2019, contido no Processo n° 
20000.0000564/2019-78; 

RESOLVE: 
ATRIBUIR ao servidor ADAIL FAUSTINO DE 
ASSUNCAO, Auxiliar II de Defensoria, 
matrícula n° 000.120-1 A, o pagamento do 
adicional noturno equivalente a 25% (vinte e 
cinco por cento) incidente sobre o valor-hora 
noturna trabalhada, em conformidade com o art. 
93, da Lei n° 1.762/86, com efeitos financeiros 
a contar de 03/01/2019. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 10 de abril de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N° 354/2019-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 torma do art. 9° da Lei n° 51, de 
21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um 
contrato está diretamente relacionada ao 

(Ano 5, Edit.ãb-572-P-ág. 3/61  

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 servidores LUIZ FERNANDO 
PRAIA DE ALENCAR, matricula n° 000.489-8 A 
e LUAN FARIAS HAYDEN, matrícula n° 
000.482 - A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contratar serviços de 
engenharia para adaptação 
da nova sede administrativa 
da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — 
DPE/AM — Empresa ÇlUIR1NU 
SERVIÇOS DE MONTAGEM 
E ENGENHARIA EIRELI. 

9047201-91 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-
SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 
de abril de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

da DEFENSORIA PÚBLICA 
-,q;i911  DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Makes Geral DEFENSORIA - Aninado 0~. DEFENaMa 

MIK,. CO ESTADO DO NAMCPIAt 
PUBLICA DO  ON riWeit 0•00-anra.SnAl 

	

ESTADO DO 	RI" a. OU.RF8 s-,J11,1 A I. OLPA~Cid; 

	

". 	ta CERTISIGH. CNKIEFEKSORN 
AMAZONAS:' Fumx.rontworcm,ma,m. 1.421427t00191 

19421427000191:1":""'"'""" 

Antonio Cavalcante e Albuquerque Junior 
Subdeleersor Meca Ger I 

Mellssa Souza Credle Rorborema 
Certeg educa Geral 

Rua Macela. 307- Nassa Senha das Graças 
CEP 69.033-13S manavs-AM 

   



Ordena 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Unidade Gestora Número Documento 
2019NE00103 

Data Emissão 
04104/2019 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.00717412018 

NE Original 

Credor 
19723363000183 • OUIRINO SERVIÇOS DE MONTAGEM E ENGENHARIA EIRELI 

r Licitação 
8 - Pregão Eletrônico 

Referência 
Art. 2*,§ P. Lei 10.520/02 

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 
1 - Ordinário 	i 

Valor 
226.722,45 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.1222.0001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento 
Fonte Recurso 	02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903916 	 Manutencao E Consenracao De Bens Imoveis 	 I 

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 
Convênio 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

11  onograma de Desembolso 

i 	Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0.00 	Abril 	 226.722,45 
Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	• 	 0.00 	Agosto 	 0,00 
Setembro 	 0,00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0.00 	Dezembro 	 0,00 

Descrição dos Itens 

Rem 01 

Item 02 

bem 03 

Item 04 

Item 05 

Rem 06 

	

a ser celebrado entre a DefensorIa Pública do Estado do Amazonas e a empresa Ouirino 	• 
Serviços de Montagem e Engenharia EIRELI, referente a Contratação de empresa especializada para prestação de , ri"  

Amazonas, conforme Projeto Básico: 
Termo de Abenura de Licitação SN-CL/OPE/AM: 
Pregão Eletrônico rt° 07/2019-CLOPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Publica do Estado do 
Arnazonas, em 01/04/2019; 

	

Serviços de Engenharia para adaptação da nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado dc 	paul  
1 9 ei c4A3F 	rn0:36 1.1 R701D 11: Atc 7P  

rx 
FUN,CIE.s2PECat, DA DEFER.ORIA 

AMAZONAS  

Nossa Senhora das Graças 
CEP: 69053-135 

lana' S. 

Descrição Qtde 
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica 	

l 

com gulas duplas. sem vãos-fornecimento e instalação, 1.979 Tm'. 
Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura-fornecimento • e Instalação, 98 
unidades. 
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, Incluso execução de furo 
fornecimento e instalação, 98 unidades. 
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, 5.004 m'. 

Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos, 5.004 m'. 

Pintura com verniz polluretano, 2 demãos, 481 m'. 
Contrato n° 04/2019 

Preço Unitário Preço Total 
134,880.0000 134.880,00 

49,994.0000 49.994,00 

4,749.0000 4.749,00 

18,364.6500 18.364,65 

15,262.0000 15.262,00 

3,472.8000 3.472,80 

Projeto Básico n° 03/2018--CLDPE/AM: 
Parecer n' 08/2019-CL/DPE/AM; 

71 ara P_nto 

)000e veladora Inte •• 

Thia 
Diretor 

Silva Ribeiro 
«junte 	oiro • 

FJAM 

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

1.128.371,30 

15104/2019 

Valor do Empenho 

Local de Entrega: 

Usuário Operador da NE: 

226.722,45 	Valor Disponível 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

MICHELLE SILVA DE OLNEIFtA 

901.648.85 
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