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rÚ~LJCA DO ESTADO
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Processo n. 20000.001273/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00112017
Pregão Eletrônico n° 001/2017- CUDPElAM

Processo n° 20000.001273/2016

OBJETO: Registro de Preços para contratação de

pessoa jurídica para prestação de serviços de

limpeza e conservação, com disponibilização de

mão de obra, saneantes, materiais e produtos de

limpeza e higiene e equipamentos, para atender às
necessidades das unidades da Defensoria Pública

do Estado do Amazonas - DPElAM.

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2017, a Defensoria Pública do Estado do

Amazonas - DPElAM, 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.o 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° 001/2017 RESOLVE registrar o

preço ofertado pela empresa fornecedora JAKS SERViÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

LTOA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO 63.690.770/0001-23, 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 contratação de pessoa

jurídica para prestação de serviços de limpeza e conservação, com disponibilização de mão

de obra, saneantes, materiais e produtos de limpeza e higiene e equipamentos, para

atender às necessidades das unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas -

DPElAM.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1. Os preços dos serviços estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão

Eletrônico W 001/2017, conforme o quadro abaixo~
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JAKS SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA.
CNPJ: 63.690.770/0001-23
GRUPO 1

Item Descrição Quant. Unido V. Unit. V. Mensal V. Anual
R$ R$ R$

Agente de limpeza. Jornada: 08
(oito) horas diárias, 44 (quarenta e

1 quatro) horas semanais ou 20 Homem 3.728,33 74.566,60 894.799,20
conforme horário estabelecido pelo
Órnão.
Encarregado de Serviços. Jornada:
08 (oito) horas diárias, 44 (quarenta

2 e quatro) horas semanais ou 1 Homem 4.254,19 4.254,19 51.050,28
conforme horário estabelecido pelo
Órnão.
Líder de Serviços. Jornada: 08 (oito)

3 horas diárias, 44 (quarenta e quatro) 1 Homem 3.512,82 3.512,82 42.153,84
horas semanais ou conforme horário
estabelecido oeio Óroão.

VALOR TOTAL RS RS988,003,32

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA

3.1. 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 111 do ~ 3.° do art. 15 da Lei n.O8.666, de 21 de junho de 1993.

3.2. 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 QUARTA - DAS CONDiÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. A partir da 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 obríga a

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

4.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela assinatura do Termo de Contrato.

4.3. Mediante a assinatura do Termo de Contrato, estará caracterizado o compromisso da

prestação do serviç~
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4.4. Os serviços prestados serão executados de acordo com o edital, com a proposta vencedora

da licitação, bem como com as cláusulas da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE E ALTERACÃO DE PREÇOS

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-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.

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

visando igual oportunidade de negociação.

5.5. 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:

5.5.1. 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.

5.5.2. 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 SEXTA - DO LOCAL E DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERViÇOS

6.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega do objeto deverá ocorrer de acordo com o

Projeto Básíco, Anexo I, do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento deverá ocorrer de acordo com o item 22 do Projeto Básico, Anexo I, do Edit~
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CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES

8.1. 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.

CLÁUSULA NONA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

9.1. Os órgãos que não participaram do procedimento Iicitatório, quando desejarem poderão fazer

uso da Ata de Registro de Preços, devendo consuitar à Defensoria Pública do Estado do

Amazonas para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

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

registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes.

9.1.2. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS DO

FORNECEDOR.

10.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

10.1.1. A pedido, quando:

10.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência

de casos fortuitos ou de força maio~
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10.1.1.2. 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.

10.1.2. Por iniciativa da DPE/AM, quando:

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

10.1.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no

processo licitatório;

10.1.2.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

10.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

10.1.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços.

10.1.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

10.1.4. 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.

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

10.2.1. Por decurso de prazo de vigéncia.

10.2.2. Quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICÕES FINAIS

11.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica, n° 001/2017, os anexos e a
proposta das empresas classificada em 1° lugar no certame supra citado.

11.2. 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 alteraçõ~
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11.3. 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, 01 de Junho de 2017.

Pelo CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome: [,j,-dv -f~ ,h 7'-1.M.-y:"
R.G.: J l ;yg G 0'<- - o
CPF: t.,(G.Z5$.oltz -Ç3

ASS:.~)£?

Nome:II~~~J~1M
R.G.: tlJ9SU(-
CPF: t/ 16 ~/, ?~ÓbZ-20
Ass: ~~~

/
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Manaus, terça-feira. 13 de junho de 2017 Número 33.543 ANO CXXIII
:>

PODER JUDICIARIO

~VA(:.I.O-." OOC-IÇAoCOWl"l.El"A DO"oouro ~.5E IlISl'O'<tVU...oEDITAl..,TU"ID Di IW-u.£.>.n.\Efl5TõMA
~~.

.RQUE JUNIORANTONIO CAVALCANTE
Ordenado d

FI 00251

JAKS SERVIÇOS CO~~~RCIO E REPRI<:SE:\TAÇAO I.TDA.
CI\'PJ: 63.690.770lO001.23

GRUPO I

."m Descrição Quan1 V. UniL RS Y.Mensal V. Anual
Unido R$ R$

Agente de limpeza.

I
Jornada: 08 (oito)
ho,", diárias. 44 20 Homem 3.728,33 74.:i66,60 894.799.20
(quarenta e quatro)
horas semanais.
Encarregado d,
Serviços. Jornada:

2 08 (oito) ho'ti I Homem 4.254,19 4.254.19 51.050,28
diárias. 44
(quarenta e quatro)
horas semanais.
Uder de Serviços.
Jornada: 08 (oito)

3 hom diárias. 44 I Homem 3.512.82 3512,82 42.153,84
(quarenta e quatro)
horas semanais.

VALOR TOTAL RS 988.003,32

Secretaria do Tribunal Pleno

Na forma do Disposto no art. 221, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução nº 04, de 23 de maio de 2002, foi
incluído em pauta da Sessão Especial do Tribunal Pleno,
para EMISSÃO DE PARECERPRÉVIO, o seguinte processo.

Processo TCE-AM n.11.399/2017
Responsável Direto: Governador JOSÉ MELO DE OLIVEIRA

Assunto: Prestação de Contas do Governador do Estado do
Ama20nas - Exercicio de 2016.

Relator: Conselheiro MÁRIO MANOEL COÊLHO DE MELLO

Data da Se~.ãa,;.20de junho de 2017 I
~~.~ ..;;.=-,;~<-.~..-d ...
MIRTYL LEVYJUNIOR
Secretário dOTribunal Pleno

I Tribunal de Contas----

EXTRATO

I Defensoria Pública----

EXTRATO D.4.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00112017 - DPFJA.M
Resultante do PREGÃO ELETRÔr-õICO N" 001/2017 - DPf1AM, Process.o nO
20000.00127312016. disponlvel no sitc www.compnugQ\'~mamenraÍ.J.8Qv.b,
OBJETO: Registro de Preço para contratação de pessoa jurfdica para ptestaç~o de
serviços de limpeza e conservação, com disponibilização de mão de obra,
saneantes. maleriais e produtos de limpeza e higiene e equipamentos, par3 atender
às neces.~idades da Defensoria Pública do Estado do A:n&.zona,••-DPFJAM.
PARTES: Defensoria Pílblic.a do EMado do ArnaJ".o1\tse f{lmect":'!or listado 00 Quadro
abaixo. DOTAÇÃO ORÇAMF..r-.'TÁRIA: As aquisições oriundas. da ATA 'Si:rão
processada.. de acordo com a previsAo orçamentária dcsla Defensoria Pública.
VIG~CIA: 12 (doze) meses, a ?Mir da data de publicação deste.

FI 00252

EspíCIf:: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00712014-
DPFJAM C' (9912354032-ECn.
CONTRATANTES: A DEFENSORlA PÚBLICA DO ESTADO DO
AMAZONAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS,
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrata original por mais 12
meses, nos termos previstos na sua cláusula sétima; e Suprimir
50% (cinquenta por cento) do valor total do Contmto nO
00712014~DPElAM. (9912354032.ECT). firmado entre as partes
em 30106/2014
DATA DA ASSINATURA: 12 de junho de 2017.
"lGÊNClA: 12 (doze) meses, contados de 3010612017 a 30/0612018.
VALOR: Com a supressão o valor total estimado deste Tcnno
Aditivo para cobrir as despesas com a execuçâo do contrato por
12 (doze) meses é de RS 23.263,50 (vinte e três mil, duzentos e
sessenta e três reais e cinquenta centavos), com valor mensal
estimado de R$ 1.938,63 (um mil, novecentos e trinta e oito
reais e sessenta e três centavos).
DOTAÇÃO OKÇAMENT ÁRIA: As despesas com a execução do
presente contrato com.-rão, no presente cxerclcio, à conta da seguinte
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 024701, Programa
de Trabalho 14.122.0001.2-1.0001, Fonte de Recurso 04010000,
Natureza da Ol'spesa 33903947, tendo sido emitido pelo
CONTRATANTE, em 309/0512017 a Nota de Empenho nO)
00315/2017 no valor de R$ 11.696,40 (onze mil, seiscentos e noventa
e seis reais e quarenta centavos). No exercicio seguinte, as despesas
ocorrerão â conta da dotação que for consignada no orçamento
vindouro.

J'Ul'll')AMF.NTAÇÃO: O presente Tenno Aditivo encontra amparo
legal no ar1. 57. inciso U, da Lei 8.666193, e art. 65, lI, 2°, li, da Lei
nO 8.666/93.
DEFENSORIA PÚBLICA 00 ESTADO DO AMAZONAS, em
Manaus,12dejunhode2017.

Rafael Vinbeiro . Barbosa
Defen' Público Geral

VALIDOSOMENTE COM AUTENTlCAÇAO
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