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CONTRATO N° 007/2016-DPE/AM 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS E A 
EMPRESA JOELSON VASQUES 
ROMANO - ME, NA FORMA ABAIXO: 

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade de 
Manaus, na sede 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, Dr. RAFAEL VINHEIRO 
MONTEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, Defensor Público, residente e 
domiciliado nesta cidade, no Condomínio Residencial San Lorenzo, n°416, Apto 1403-
Adrianópolis, RG 1181876-0 SSP/AM e CPF n° 628.345.252-34, e a empresa 
JOELSON VASQUES ROMANO-ME, adiante designado simplesmente 
CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica — CNPJ sob o n° 19.170.966/0001-03, sediada nesta cidade, na Rua 
Cigana, n° 71, Jorge Teixeira, CEP: 69.088-338, neste ato representada pelo senhor 
JOELSON VASQUES ROMANAO, brasileiro, domiciliado na Rua Cigana, n° 71 — 
Jorge Teixeira, portador da Cédula de Identidade n° 19165676 SSP/AM e do CPF n° 
964.387.382-04, em consequência da dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso 
II da Lei n° 8.666/93, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 
20000.001473/2016, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas 
adiante nominadas, é assinado o presente Termo de Contrato de prestação de serviço 
de locação de motocicleta, quilometragem livre, incluindo motociclista, sem 
combustível, equipada com baú para no mínimo 110 litros, conforme minuta 
aprovada pela Assessoria Jurídica da Defensoria Pública no PARECER N° 118/2016-
DAJAI, que se regerá pelas normas da Lei n° 8.666/93 e alterações, e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO - Por força deste Contrato a CONT 	A 
obriga-se a prestar para a CONTRATANTE os serviços de locação de motoc 	de 
125 cilindradas, quilometragem livre, incluindo motociclista, sem com 
equipada com baú para no mínimo 110 litros, para atender as necessidade 
fensoria Pública, constantes do PROCESSO e do Projeto Básico, os quais 	on- 
tram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento como se ele es-
tivessem transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: REGIME DE EXECUCÃO - Os serviços ora contratados 
serão realizados sob o regime de empreitada por preço global. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto deste contrato será recebido provisoriamente e 
definitivamente como disposto no art. 73, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO - À CONTRATANTE é 
assegurado o direito de, a seu critério, e através de representante especialmente 
designado, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de 
execução dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem 
prejuízo deste, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou serviçais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A existência e atuação da fiscalização da 
CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade Única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e às consequências e 
implicações, próximas ou remotas 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O representante da Administração anotará em registio 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

PARÁGRAFO QUARTO: As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 
de medidas convenientes. 

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA é obrigada a manter preposto, aceito pela 
Administração, no local do serviço, para representá-la na execução do contrato. 

CLÁUSULA OUARTA: OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — A 
CONTRATADA é obrigada a adotar todas as medidas preventivas necessárias sara 
evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos, inclusive 	que 
possam afetar os serviços a cargo de concessionários. 

OU 

se 
em 	ais 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é obrigado a reparar, corrigir,  
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou d 
empregados. 

CLÁUSULA QUINTA: OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - 
A CONTRATADA é única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente à 
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CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos 
serviços, objeto deste contrato e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 

adotadas, respondendo por si e seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA é também responsável por todos os 
encargos e obrigações concernentes às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, 
comercial, securitária, previdenciária que resultem ou venham a resultar a execução 
deste contrato, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais 
trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), despesas com instalações e 
equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os gastos e encargos com 
material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a afastar qualquer 
empregado ou funcionário seu, do local dos serviços, cuja presença, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, seja considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e 
perfeição dos mesmos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos decorrentes das legislações mencionadas no parágrafo primeiro, não transfere 
à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto 
do contrato ou restringir a regularização e o uso do equipamento reparado. 

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

CLÁUSULA SEXTA: PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - O prazo de 
duração dos serviços ora contratados é de 03 (três) meses, contados de 01/11/2016 a 
01/02/2017, sem interrupção, não podendo ser prorrogado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE é obrigada a rejeitar, no todo o em 
parte, os serviços executados em desacordo com o contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO DOS SERVIÇOS — Pelos servi 	a 
contratados a CONTRATADA receberá o valor global de R$ 7.800,00 (set 
oitocentos reais) em parcelas mensais de R$ 2.030,00 (dois mil e seiscentos reais). 

CLÁUSULA OITAVA: DA FORMA DE PAGAMENTO — O pagamen o à 
CONTRATADA será efetuado em correspondência com os serviços prestados e com 
os valores fixados na cláusula anterior, mediante apresentação de faturas devidamente 
atestadas pelo setor competente da CONTRATANTE, faturas essas que serão 
processadas e pagas segundo a legislação vigente, devendo nesta oportunidade 
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apresentar o comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativos à mão de 
obra empregada no contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A inadimplência da CONTRATADA quanto aos 
recolhimentos dos encargos previdenciários e do FGTS, autoriza a CONTRATANTE, 
na ocasião do pagamento, a retenção das importâncias devidas, como garantia, até a 
comprovação perante a fiscalização, da quitação da dívida, na forma do parágrafo 
primeiro, do art. 31, da Lei n°8.212/91. 

CLÁUSULA NONA: GARANTIA DOS SERVICOS — A CONTRATADA garante 
os serviços executados, comprometendo-se a corrigir qualquer defeito que se verifique 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da data da conclusão dos mesmos. 

CLÁUSULA DÉCIMA: REAJUSTAMENTO — O valor aqui pactuado não sofrerá 
reajuste de qualquer espécie ou natureza. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES — Em caso de inexecução 
total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer inadimplemento ou infração contratual 
a CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ficará sujeita 
às sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penas acima referidas serão impostas pela autoridade 
competente, assegurado à CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via 
administrativa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: PENAS — À CONTRATADA poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades, de acordo com a Lei n° 8.666/93: 
I - Advertência 
II - Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso não 
satisfatoriamente justificado, até o trigésimo dia de atraso na execução dos serviços; 
III- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na 
hipótese da rescisão administrativa, se o CONTRATADO recusar-se a executá-lo. 
IV - 10% sobre o valor dos itens cotados pela PRESTADORA DE SERVIÇOS, em 
caso de descumprimento de qualquer das cláusulas do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESCISÃO DO CONTRATO — O pfescnte 
contrato poderá ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, a 	de 
uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: RECONHECIMENTO DOS DIREIT  
CONTRATANTE — A rescisão determinada por ato unilateral da CONTRA 	E 
acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, 
reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos da CONTRATANTE de: 

1. assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por 
ato seu; 
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2. ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, materi-

al e pessoal envolvidos na execução deste contrato; 

3. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causa-
dos à CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das medidas previstas nos itens 1 e 2 desta 
cláusula fica a critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço 
por execução direta ou indireta. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 OUARTA: CESSÃO — 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. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 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 QUINTA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO 
DE PARTICIPAR DE LICITACÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E 
DECLARACÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR  - 
Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou o 
impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa q e 
aplicou a sanção; já a declaração de inidoneidade para licitar e contratar é aplic ve à 
Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
Municípios, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93, fac 
defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou 
(dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidon 
respectivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções a que se refere esta cláusula serão 
obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado do Amazonas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e 
do impedimento para contratar não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
persistirá 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 SEXTA: DOS RECURSOS - Contra as decisões que tiverem 
aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo: 

1. interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 
dias úteis da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de ad-
vertência e multa; 

2. interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 
dias úteis da publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direi-
to de licitar, impedimento de contratar ou rescindir administrativamente o 
contrato; 

3. formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de de-
claração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias úteis 
da publicação no Diário Oficial do Estado; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ALTERACÃO DE CONTRATO — O presente 
contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da 
Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas 
condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços ora 
contratados, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se no contrato não houverem sido contemplados preços 
unitários para os serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, 
respeitados os limites estabelecidos no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de supressão dos serviços, se a CONTRA 1 A 
já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão se 
pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprov.4 os e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventual  
decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados. 

	0 
PARÁGRAFO QUARTO: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alteras os ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a 
data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOCUMENTACÃO - A CONTRATADA e seus 
representantes legais apresentaram neste ato os documentos comprobatórios de suas 
condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a 
Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários públicos, a que estiver 
vinculada. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DOTACÃO ORCAMENTÁRIA E EMPENHO—
As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à 
conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701, Programa de 
Trabalho: 14.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso: 04010000, Natureza da 
Despesa: 33903308, tendo sido emitido pela CONTRATANTE, em 25/10/16 a Nota 
de Empenho 2016NE00365, no valor de R$ 5.719,96 (cinco mil, setecentos e dezenove 
reais e noventa e seis centavos). 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: PUBLICACÃO — A CONTRATANTE pro-
videnciará a publicação resumida do presente instrumento no Diário Oficial do Estado, 
nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CLÁUSULA ESSENCIAL — Constitui, 
também, cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da 
CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de exceção de 
inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção da prestação • os 
serviços, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA está obrigada a manter, duran 	a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumid to as 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: NORMAS APLICÁVEIS — O '!n te 
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 termo, 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, siste 	de penalidades e 
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demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente 
instrumento. 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais 
efeitos. 

Manaus, 01 de novembro de 2016. 

Defensor Público Geral do Estado 

JOELSON VASQUES ROMANO 
Empresário 

- cee  
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 007/2016-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.001473/2016-DPE/AM 

LICITAÇÃO: DISPENSÁVEL, nos termos do art. 24, inciso II 
da Lei n° 8.666/93. 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e Joelson Vasques Romano-ME. 

OBJETO: Serviços de locação de motocicleta de 125 
cilindradas, quilometragem livre, incluindo motociclista, sem 
combustível, equipada com baú para no mínimo 110 litros. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de novembro de 2016. 

VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados de 01/11/2016 a 
01/02/2017. 

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 2.600,00 
(dois mil e seiscentos reais), perfazendo um valor total estimado 
de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 
As despesas com a execução do presente contrato correrão, no 
presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Unidade Orçamentária: 24701, Programa de Trabalho: 
14.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso: 04010000, 
Natureza da Despesa: 33903308, tendo sido emitido pela 
CONTRATANTE, em 25/10/16 a Nota de Empenho 
2016NE00365, no valor de R$ 5.719,96 (cinco mil, setecentos e 
dezenove reais e noventa e seis centavos). 
GABINETE DO DEFEN 1 PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO Air  O AS, em Manaus, 01 de novembro 
de 2016. 

'et nr: 
Rafael i n he' o 	k teiro Barbosa 
Defensor .ublico Geral do Estado 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus-Am 
Cep. 69.053-135 Fone/Fax (92) 3234-3097- 3622-5942 

E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  
RECEOIDO 

Ealegabg... 

lioUt 
o -DPE/AM 
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ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 011/2013-DPE/AM. 
CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, através do Fundo Especial da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e a Empresa CSI 
Service Ltda.. 
OBJETO: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo 
de vigência do Contrato n° 011/2013-DPE/AM, para o 
período de 01/11/2016 a 31/10/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 31 de Outubro de 2016. 
PRAZO: O presente Termo Aditivo entrará em vigor a 
partir de 1° de novembro de 2016. 
VALOR:.  O valor total estimado é de R$ 255.564,34 
(duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta 
e quatro reais e trinta e quatro centavos), com parcelas 

: mensais estimadas em R$ 21.297,03 (vinte e um mil, 
duzentos e noventa e sete reais e três centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: • As 
despesas com a execução do presente contrato correrão 
neste exercício, à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 24701, Programa de Trabalho: 
14.126.3269.2150.0001, Natureza da Despesa: 
33903983, Fonte: 0401000, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 00369/2016, em 
27/10/2016, no valor de R$ 42.594,06 (quarenta e dois 
mil • e quinhentos e noventa e quatro reais e seis 
centavos), ficando o saldo restante, para ser empenhado 
no exercido seguinte. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ,DO AMAZONAS, 
em Manaus, 04 de novembro de 2016. 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 007/2016-
DPE/AM 
PROCESSO: 20000.001473/2016-DPE/AM  

LICITAÇÃO: 'DISPENSÁVEL, nos termos do art. 24, 
inciso II da Lei n°8.666/93. 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e Joelson Vasques Romano-ME. 
OBJETO: Serviços de locação de motocicleta de 125 
cilindradas, quilometragem livre, incluindo motociclista, 
sem combustível, equipada com baú para no mínimo 110 
litros. 
DATA DA ASSINATURA: 01 de novembro de 2016. 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados de 01/11/2016 a 
01102/2017. 
VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), perfazendo um 
valor total estimado de R$ 7.800,00 (sete mil e 
oitocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 
As despesas com a execução do presente contrato 
correrão, no presente exercício, à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701, 
Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001, Fonte 
de Recurso: 04010000, Natureza da Despesa: 
33903308, tendo sido emitido pela CONTRATANTE, em 
25/10/16 a Nota de Empenho 2016NE00365, no valor de 
R$ 5.719,96 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e 
noventa e seis centavos). 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 01 de 
novembro de 2016. 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 90, inciso VIII e XXII, da Lei 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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TRANSCRIÇÃO DA DECLARAÇÃO 
PÚBLICA DE BENS DO EXMO. SR. DL 
CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO. , 

prf.  
Declaro para os devidos fins, na forma 
'do parágrafo único do art. 24 da Lei 
Complementar n.° 1171993, que possuo 'os 
bens abaixo discriminados.  

1. Uma residência localizada na airada' 
José Frutuoso, ri.° 3.003, Condomínio 

1 ouse, Ville7, casa 19, bairro ,Nova 

2. Um Veículo BMW 320i, 2014/2015. 

..„ 	 ' 

an;c1op"tr7sWier ciá—difeilD'''è rp-elliw  

autoridade empossado. SALA DE SESSÃO 
'PÚBLICA E SOLENE Cio 'EGRÉGIO 

COLÉG161-DE PROCURADORES DE 

JUSTIÇA, -- EM MANAUS, 19 
(QUATORZE) OE OUTUBRO DE 2016. 

_. 

E.------21-5------r3ERTO NUNES 
Presidente do E. Col 

de Justi 
Procuradores 

ição legal 	- I 

CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO 
Procurador-Geral de Juetiça Erryessado  

DIÁRIO OFICIAL 
ESTADO DO AMAZONAS 

Manaus, quarta-feira, 23 de novembro de 2016 Número 33.408 ANO CXXIII 

  

Procuradoria-Geral de Justiça 
IrrCOLÉGIO DE PROCURADORES DE "11 

JUSTIÇA 

Terno de Posse e Exercício do 
ExtiO. Sr. Dr, Caricia FábiO Braga Monteiro, 
PromOtor de iustiç'a de Entráncia Final, no 
cargo de Proatrador-Geral de Justiça do 
Estado do Ainazdnas, biênio 2016/2018, à vista 
do Decreto Governamental de 16 de setembro 
de 2016, publicado nce'DOE de mesma data, 
que circulou no aia 19 de setembro de 2016. 

- 	',Aos quatorze (14) dias , do mês de 
outubro do ano' de'clois mil e dezesseis (2016); 
nesta cidade de Manaus, Capital do estado do 
Amazonas, 'no Aitditétio Procurador-Geral de , „ 	. • 

Justiça' Carlos Alberto Bandeira de Araújo, 
situado na Av:.  Coronel Teixeira, nõ 7.995, 
Nova Esperança, perante o Egrégio Colégio de 
Procuradores de Justiça, nos termos do art. 24 
c/c o 226, da Lei Complementar n° 011/1993, 
Lei Orgânica do Ministério Público, sob a 
Presidência "do ExCelentissimo Senhor Doutor 
Alberto Nunes Lopes, -decano, Procurador-
Geral de justiça:lera substituição legal, toma 
posse e erma em exercício no .cargO de 
Procurador-Geral de Justiça o Excelentíssimo') 
Senhor Doutor Carlos.  Fábio Braga 'Monteiro» 
à vista do Decreto do E.Icelentissimo Senhor 
Governador 'do Estado do Amazonas, de 16 
(de7esczeis).  de setembro do corrente ano, 
publicado no Diário Oficial do Estado de 16 de 
setembro de' 2016, que circulou no dia 19 de 
setembro de 2016, em consonância com o art. 
87 da Constituição Estadual para o mandato de 
02 (dois) anos:biênio 2016/2018. Prestando o 
compromisso legal: "Pela minha dignidade e 
honra,, prometo sei-vir ao Ministério Público, 
Promovendo e fiscalilando , a aplicação da 
Con'stituição.  e' das' Leis .:, em defesa ; da 
ioáedaden. Em obediênCia ao pirágrafo único 
'do art. :24 da' Cf Orgânica do Ministério 
Público deste Estado, em.doãimento-separado 
ta" pública sua declaração' de beni:Mie passará 
a fazer Parte integrante do presente Termo de 
Posse. E, para constar, eu, Viceríte.  Augusto 
Borges • 	, 	 Oliveira, 
secretário designado, lavrei o presente termo 
:que, depois de lido e achado cordorme, será j 

' EXTRATO 

ESPECIL: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
011 /2013.DPE/AM. 
CONTRATANTES: A Defemoria Pública do Estado do 

'Amazonas, através do Fundo Especial da Defasada Pública do 
Estado do Anulas e a Empresa CSI Semita 12d. 	, 
OBJETO: Prorrogar, por mais 12 (doze) mesa, o prazo de 
vigiada, do Contrato 	011/2013-0PE/AM, pata o perlado de 
01/11/2016 a 31/10,2017. 

. DATA DA. ASSINATURA: 31 de Outubm de 2016. .. 
PRAZO. O emente Terme Aditivo entrará em vigor: partir de l' 

.de membro& 2016. 
,VALOR: O valor total calmado 6 de RS 255.564.34 (duzentos e 
cimenta a cimo mil, quinhentos e sessenta e quatro mais jubila 
e quatro untam), com parceles mania estimadas em RS 
21.297,03 (vinte e Lun mil, duzentos e noventa e sele reais e eis , 
temam) . 	-na"  

Viah 
DfeiÇsrPúMiOcnI • 

FI 00 0 ° • 
EXTRATO 

ESPÉCIE: 'TERMO DE CONTRATO b.' 007/2016-DPE/AM 
PROCESSO: 20000.001473/2016-15PE/AM 
LICITAGÀO: DISPENSÁVEL, nos termos da  n, 24, inciso 

CONTRATANTES( Defenedria Pública do Estado do j 
Amazonas DPE/AM e /*cisco Vaques Romimo-ME. 

OBJETO: Serviços de loMio de motocicleta de 125  
cilindradas, mdlometragem livre, incluindo niotociclista: sem 
combustível, equipada com te) para no ntlnime 110 litros. _ 	• 
DATA DA ASSINATURA: 01 de novembro de 2016. 
VIGÊNCIA: 03 (M) meses, Ochnedoe ele 01/11/2016 a 

VALOR: O valor mental do emente contrato 6 de RS 2.600,00 
(dois mil e 'escancarada), ~do tun 'valor total estimado, 
de RS 7.800,00 (sete mil e Oitocentos mis). 	' 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 
As damas com a execução do presente contrato correio, no 
umente exercício, à conta da seguinte dotaçao orcamasterie 
Uoldsde Orçamentária: 24701, Falam de Tabolla: 
14.122.00012001.0001, , Fonte de Recurso: 04010000,': 
Natureza da Despesa: 33903308, tendo sido emitido pela 
CONTRATANTE, em 25[10/16 ' a Nota de . Empalai ' 
2016)4E00365. ao valor de RS.5.719,96 (cinco mil, setecentos c 
dezenove MÁS e noventa e teia =uivos). ••• 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AM 	' ern Maneei, 01 de 'novembro 
de 2016, 	 • 	., 

vInIsØo MDslo Barbosa 
Dc&n,or,flbhteo GcsiT& Estrado 

"'.. 	. 

- P1 fl Q4713,  
GABINETE Do DEFENSOR PÚBLICO GERAL' 

-- ~ - tarda N•1543.5016-0DPOOPE/AIN 

O -DEFENS-  OR PÚBLICO GERAL DO :ESTADO DO 
AMAZONAS, orn exorado, no uso del atribulgema crue IIM aio 
a:ofenda pelo art 9', Inciso VIII e XXII. da lel CareOmentar n.• 
01, da 30 da março de 1990, conaolklada na roma do art g*. da 

.Lel Promulgada n• 51.de 21.07.21:04; 	3m' • • -4 1,,, 
CONSIDERANDO o wor do" Prooasc 	2022/2016-92 I 
nalaiento ao pedido de adantarnanto ri nome do sen4doribrge 
Roberto Braga do Nascimento, referente a autorize* de 
bengo de moto pagamento no valor igobaloo valor global de 
RS 100000 (deb ml 'rata) de acordo como artigo V da 
• RIMOILIO n'43.'2014-CSOPE/Am, do 19 da aramam da 2014, 
'para custear despem COM ~CCM 6* tOCC•IMS penca jurídica , 
(PO. n0elonlenta de despesas 

DOTAGÃO ORÇAMFINTÁRI.A'E.EMPENRO7.1rAs despesa; 
com a meado do presente contrato correta net& exercício, 
tonta da '8,-guinte MAM .oMmentida: 24701, Programa i.ed' 
Trabalho; 14.i 26.3269.215OrMa [atuava da.  Despesa: 33903934 
Pente: 0461090. tendo"siebo emitida pela CONTRATANTE &Nota de' 
Empenho n" 00369/2016, gd27/10/2016, no valer de RS 12.594,06 
(quarenta e dois mil e qumbentro e nivelas eqetauo reais e seis 
centavos), ficando b tildo .nntante; para'ter empenhado. nd 

• 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. en' 
Mama, 04 de nevemb 



b É-PINICAVA 	 
POISLICA 'DO tSTADO 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

PORTARIA N.° 651/2016-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9°, inciso XII e XXII, da Lei Complementar n.° 01, de 
30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9°, da Lei 
Promulgada n° 51, de 21.07.2004; 
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 fiscal; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao fiscal 
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: 
DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, 
inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, a servidora MARIA DO 
PERPÉTUO SOCORRO DA SILVA MAIA, Gerente, matricula 
n° 000.378-6 A, lotado na Gerência de Transporte, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

OBJETO DO CONTRATO N° DO CONTRATO 

Serviços de locação de motocicleta, 
incluindo motociclista — JOELSON 
VASQUES ROMANO — ME. 

007/2016 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS ..Nlanau 4 de Novembro de 2016. 

ael- inhei o Mo eiro Barbosa 
DefensorAblico Gerara° Estado 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças- Manaus/AM, CEP 69053-135 
Telefone (92) 3622-5948 	E-mail: gabinetesub@defensoria.am.gov.br  



POR1RRW6-51727)97GUPULD-PEIAS 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9°, inciso XII e XXII, da Lei Complementar n.° 01, 
de 30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 90, 
da Lei Promulgada n°51, de 21.07.2004; 
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 fiscal; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao fiscal 
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: 
DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, 
inciso III, cic Artigo 67 da Lei 8.666193, a servidora MARIA 
DO PERPÉTUO SOCORRO DA SILVA MAIA, Gerente, 
matricula n°000.378-6 A, lotado na Gerência de Transporte, 
para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal 
do Contrato indicado no auadro desta Portaria. 

OBJETO DO CONTRATO N° DO CONTRATO 

Serviços de locação de motocicleta, 
incluindo motociclista — JOELSON 
VASQUES ROMANO — ME. 

007/2016 

Cientifique-se, cumpra-se e publique se. 
GABINETE DO DEFENSOR PUBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 24 de Novembro de 
2016 

ro Barbosa 
ico Geral do Estado 

01171.NÇOItta 
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pORTARIA Nr65212016-GDPWDPEJAM1 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9°, inciso XVI da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9° da Lei n° 
51, de 21.07.2004, considerando o que dispõe a resolução 
n° 034/2014-CSDPEJAM de 01.06.2014 e, considerando 
ainda a Portaria n°681/2014 de 28.11.2014, 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores Públicos: 
Nome: EDILSON DA COSTA SERRÁO 
Cargo: Auxiliar II de Defensoria 
Nome: VLADENILSO ARAÚJO DE MENDONÇA 
Cargo: Auxiliar I de Defensoria 
órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 
Destino: Careiro da Várzea/AM 
Período: 01.12.2016 
Especificação de Diárias 
1) Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2) Valor Unitário: R$ 155,47 
3) Valor Total das Diárias: R$ 77,73 
Objetivo / Justificativa: 
Realizar a retirada e transporte dos bens da Unidade da 
Defensoria da Comarca do Careiro da Várzea/AM 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de Novembro 
de 2016. 

 

Rafael %%beiro Montei o Barbosa 
Defensor 'VA 

António Cavalcante de Albuquerque Júnior 
suaaarensor Pudico Gerai 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
Gemagetbr 

DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIMINTEGRÃDA 

Ft. n° 
Vista 

LU to 
antro ria Interna 

OPE/AM 

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

Número Documento 
201665 

Data Emissão 
25/10/2016 

Gestão 
00007 - FUNDOS 

Processo 
024701.001473/2016 

NE Original 

Credor 
19170966000103 -JOELSON VASQUES ROMANO ME 

Licitação 
5 - Dispensa de Utitaggo 

Referencia 
Art.24; II; Lei 8.666/93 

Evento 
400091- Empenho de despesa 

Modalidade 
3. Global 

Valor 
5.719,96 

Unidade Orçamentaria 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.122.0091.2001.0001 	Adminis. 	4o da Unidade 
Fonte Recurso 	 04010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903308 	 Locação de Veículos e".  

	

Município 	9999 -Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

	

vivènio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 0,00 
Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0,00 	Agosto 	 0,00 
Setembro 	 0,00 	Outubro 	 519.96  . 	Novembro 	 2.600,00 	Dezembro 	2.600,00 

Descrição dos Itens 

	

Unid. 	Descrição 	 Cttde 	Preço Unitário Preço Total 

	

Item 	Serviço de Locação de 01 (uma) Motocicleta de 125 Cilindradas, incluindo Motociclista, sem Combustivel, 	3 	1,906.6534 	5.719,95 
Oullomeuagem Livre, equipada com Bati para, no minlmo, 110 Litros, em caráter Emergencial, por um perlado de 
03 (Três) Meses, com Carga Horária de 06 (Seis) Horas Diárias, para atender às necessidades da Detensoria 
Pública do Estado do Amazonas- CIPE/AM; 
Memorando n 02012016-CGC-DPE/AM; 
Parecer Juddka n' 098/2016-DAJAI/DPFJAM; 
Despacho n' 114012016-DAMPEJAM ; 
Projeto Básico n' 016/2016-DADIDPE/AM; 
Despacho n' 027/2016-DADMPFJAM ; 
Despacha n' 133412016.0k0PE1AM ; 
Reserva Orçamentaria a' 119/2015-DPLAN/DPE/AM; 
Parecer Judas() n' 118/2016-0A1AUDPEMM: 
Despacho n' 1495i2016-DAAPE/AM ; 
Despacho n' 066/20160ADOPEJAM 
Despacho tf 191312016-DAIDPE/AM ; 
Despacho n' 070/2016-DAD/DPFJAM; 
Despacho n 066,2016-DADEPE/AM 
Ata de Dispensa de Licitação n'013/2016-DADOPE/AM; 
Despacho n' 197412016-D/VDPE/AM 
Valor Global: Rã 7.800,00; -- 
Valor Mensal: R.5 2.600.00; 
Valor Empenhado ern 2016: RS 5.719,95; V 
Vabor a ser Empenhado em 2017: RS 2_0E10,04. 

Saldo Anterior: 
	 15.025,00 

	
Valor do Empenho: 	 5.719,96 	 Valor Disponível 

	
9.305,04 

Data de Entrega: 
	 25/10/2016 	 Local de Entrega: 

	 Defensoria Pubfica do Estado do Amazonas - OPE/AM 
Ordenado/ de Despesa: 	 Usuário Operador da NE: 

	EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

an 
L.jFj1 Ribelro 

Thiagt- AS unto f inalleeirO  
Diretor 

RelNes.not 	 Pagina: 	1 	1 



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

kilonio Cava 
Ordenad 

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 

024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2017NE00031 

Data Emissão 
02/01/2017 

Gestão 

00007- FUNDOS 

Processo 

200000.001473/2016 

NE Original 

Credor 
19170966000103 -JOELSON VASOUES ROMANO ME 

Licitaçao 
5 - Dispensa de Licitação 

Referência 
Art.24; II; Lel 8.666/93 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

3 - Global 

. Valor 
2.600,00 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Programa Trabalho 	14.122.0001.2001.0001 	Administração da Unidade 

Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 

Natureza Despesa 	33903308 	 Locação de Velculos 

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 	 . 

r--inio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 2.600,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0.00 	Abril 	 0,00 

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 

Unid. 
SeN 

Descrição 
Saldo do Termo de Contrato e.. 007/16 - DPE/AM. relativo à contratação de empresa especializada na prestação 
de Serviço de Locação de 01 (uma) Motocicleta de 125 Cilindradas, Incluindo Motociclista. sem Combustivel, 
Quilometragem livre, equipada com Baú para, no minimo. 110 Litros, em caráter Emergencial. com  Carga Horária 
de 06 (Seis) Horas Diárias. °Malvado atender ás necessMales desta OPE/AM. 
Vigência: 01/11/2016 a 01/02/2017; 
Vala Mensal: Rb 2.600,00 
Valor Global: R$ 7.800.00; 
PareoarJurMico n 118/2016-DAJAI/DPE/AM; 
Ata de Dispensa de Licitação fr 013/2016-DADIDPE/AM. 

Qtde 
01 

Preço Unitário 
2600.COOD 

Preço Total 
2.600,00 

Thiag. da St Iva Ribcfro 
Diretor Adju Ão Financeiro 

DPE/AM 

2.600,00 	 Valor do Empenho: 0,00 

02/01/2017 
Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da NE: 

2.600,00 
	

Valor Disponível 

DPEJAM 
THIAGO DA SILVA RIBEIRO 

RelNes.rpt 
	 Pagine: 2 , 2 
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