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TERMO DE CONTRATO N.° 004/2019 — DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE CONSULTORIA 
CELEBRADO 	ENTRE 	A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, E O 
INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO, 
NA FORMA ABAIXO: 

Ao 1°  (primeiro) dia do mês de março de 2019, nesta cidade de Manaus, a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-DPE/AM, CNPJ N° 194.421.427/0001-91, 
doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu 
Defensor Público Geral, em exercício, Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, 
brasileiro, casado, Defensor Público, 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 o INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO, CNPJ 
14.377.211/0001-52, Inscrição Municipal 131404342, Inscrição Estadual Isento, 
estabelecida em Nova Lima/MG à Rua Ministro Orozimbo Nonato n.° 215, 14° andar, Vila 
da Serra, CEP: 34.006-053, doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pela Sra. Rosineia de Lima Bernardes, brasileira, bacharel em Turismo, 
solteira, portadora da carteira de identidade n° MG-1.073.061, expedida pela SSP/MG e 
do CPF n° 440.750.816-72, residente e domiciliada na Rua General Andrade Neves, 368, 
Apto. 103, Bairro Barroca, Belo Horizonte/MG e pelo Sr. Alan Torquetti dos Santos 
Júnior, brasileiro, bacharel em Ciência da Computação, casado, portador da carteira de 
identidade n° MG-12.095.849, expedida pela SSP/MG e do CPF n° 013.791.146-75, 
residente e domiciliado na Rua das Cores, n.° 700, Apto 302, Bloco 9, Bairro Vale dos 
Cristais, Nova Lima — Minas Gerais; em consequência da Portaria de Inexigibilidade n° 
198/2019-GDPG/DPE/AM, fundamentada no Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, publicada 
no Diário Oficial eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, edição de 
01/03/2019, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 	n.° 
20000.008731/2018-48-DPE/AM, têm justo e acordado o presente Contrato de Prestação 
de Serviços de Consultoria em Gestão, que será regido pelas cláusulas e condições 
seguintes, sujeitando-se as partes às normas da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e 
posteriores modificações, e, no que couber, a toda legislação vigente aplicável ao 
presente Instrumento. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1 	O objeto do presente é a Contratação de serviços técnicos especializados e 
singulares de consultoria para Aprimorar o Sistema de Gestão da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas por meio da Gestão de Processos e Meritocracia, que 

A/ 
 correspondem às determinações, especificações e condições previstas neste contrato, no 
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Projeto Básico orientador do Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 
20000.0087312018-48-DPEJAM e, em especial, na proposta técnica e comercial n° 
0036/2019, todos juntados nos autos de origem, que deverão ser seguidos com exatidão 
pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 10 (dez) meses a contar da 
assinatura do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação 
vigente, bem como da Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA; 

3.2. Executar o serviço atendendo às especificações técnicas bem como às exigências 
contidas neste contrato e seus anexos; 

3.3. O objeto contratado deverá ser realizado pela Equipe Técnica da CONTRATADA, 
composta por técnicos capacitados e habilitados para prestação do serviço em todos os 
níveis de trabalho. 

3.4. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quanto a qualquer irregularidade que 
ocorra na execução do Contrato; 

3.5. Manter sigilo com relação a qualquer informação confidencial que tenha acesso, 
durante a execução do Contrato e de acordo com seus termos; 

3.6. Atender todas as obrigações constantes da Lei n°. 8.666/93 e do presente Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. A CONTRATADA deverá obedecer às condições deste Contrato para perfeito 
cumprimento do objeto e ao cronograma de trabalho apresentado em sua Proposta. 

4.2. A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos em até 10 (dez) dias, após a data de 
assinatura deste Contrato. 

4.3. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito o encerramento dos trabalhos à 
CONTRATANTE, entregando, na oportunidade, um relatório final dos trabalhos, com uma 
consolidação de todas as atividades realizadas pela CONTRATADA ao longo do tempo de 
projeto, bem como os resultados obtidos com cada ação. 

4.4. Após o encerramento dos trabalhos, desde que cumprida a entrega pela 
CONTRATADA de todos os produtos e serviços porventura solicitados, bem como dos 
documentos e relatórios, a CONTRATANTE deverá, em até 10 (dez) dias úteis, 
providenciar o Recebimento Definitivo, no qual constará o "ACEITE" e a "APROVAÇÃO" 
final dos serviços objeto do contrato. 
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4.5. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução 
dos serviços, será lavrado Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas e 
irregularidades constatadas, as quais deverão ser corrigidas. 

4.6. A CONTRATANTE poderá aceitar, a seu critério, o recebimento de parte dos produtos 
e serviços. 	 r 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Fornecer o local adequado para realização dos serviços, contendo toda infraestrutura 
necessária para a viabilização do objeto contratado; 

5.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Contrato; 

5.3. Prestar apoio efetivo a equipe da CONTRATADA para execução das frentes de 
trabalho, com a disponibilização de servidores com conhecimento técnico relacionado às 
áreas de receitas, despesas e processos com dedicação parcial. 

5.4. Por meio de seus gestores, exercer de maneira forte sua liderança, indicando para 
toda sua equipe o caminho a ser percorrido e os benefícios a serem colhidos, de modo a 
garantir o alcance dos objetivos estabelecidos. 

5.5. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração 
desejada neste Contrato, bem como qualquer providência eventual Ou necessária para o 
bom desempenho da prestação dos serviços; 

5.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, por meio de um 
servidor designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao 
Contrato; 

5.7. Efetuar o pagamento das Notas Fiscais e dos Recibos referente ao fornecimento do 
objeto contratado, nos termos e condições estabelecidas neste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E PRAZO PARA PAGAMENTO 

6.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE, pagárá 
a CONTRATADA o valor global de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), 
mediante apresentação de Nota Fiscal, que corresponderá aos valores dos serviços 
efetivamente prestados. 

6.2. O pagamento deverá ser efetuado a Contratada de acordo com o cronograma de 
desembolso abaixo: 

1° Parcela: R$ 39.600,00 
2° Parcela: R$ 39.600,00 
3° Parcela: R$ 39.600,00 
4° Parcela: R$ 39.600,00 
5° Parcela: R$ 39.600,00 1 
6° Parcela: R$ 39.600,00 
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7° Parcela: R$ 39.600,00 
8° Parcela: R$ 39.600,00 
9° Parcela: R$ 39.600,00 
10° Parcela: R$ 39.600,00 

6.3. No preço global acima mencionado já estão incluídos todos os impostos, encargos, 
material didático, despesas de transporte, hospedagem e alimentação da equipe da 
CONTRATADA, bem como todas as demais eventuais despesas para a realização das 
atividades. 

6.4. A 1a parcela será faturada 30 dias após o início das atividades, com vencimento para 
5 dias. O faturamento das parcelas subsequentes será efetuado mensalmente no mesmo 
dia da primeira parcela, com vencimento para 5 dias e assim sucessivamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, por meio de depósito 
em Conta Corrente n° 13.003920-9, Agência 3202, Banco n° 033 — Santander, de 
titularidade da CONTRATADA. 

7.2. A primeira via da nota fiscal ou documento equivalente deverá ser entregue no 
endereço indicado pela CONTRATANTE. 

7.3. A primeira via da nota fiscal ou documento equivalente deverá ser emitido com a 
expressa indicação do número deste Contrato, a descrição resumida do serviço a que se 
refere, destaque dos impostos incidentes e eventuais deduções e ou retenções legais, e, 
se exigido pela CONTRATANTE, apresentadas juntamente com os documentos que 
comprovem os recolhimentos dos encargos sociais e tributários legalmente exigidos, 
conforme relação a ser fornecida pela CONTRATANTE. 

7.4. Caso o faturamento seja feito em desacordo com os termos do contrato, as notas 
fiscais poderão ficar retidas no órgão da CONTRATANTE responsável pela administração 
do contrato, aguardando a chegada da documentação em ordem, e o novo prazo de 
vencimento será contado de acordo com a condição de pagamento estipulada no caput 
desta cláusula, a partir do protocolo do último documento entregue. 

7.5. Sendo necessárias providências complementares por parte da CONTRATADA, para o 
adimplemento de quaisquer obrigações, o decurso de prazo para pagamento será 
interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso 
em que não será devida qualquer modificação do valor. 

7.6. Os pagamentos estão sujeitos às deduções e/ou retenção de tributos, taxas e outros 
encargos incidentes na fonte, e de outras deduções e/ou retenções determinadas por lei 
e/ou previstas contratualmente. 

7.7. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da CONTRATANTE, o 
pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do 
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro-rata te pore" do 
IPCA, ou outro índice que venha substitui-lo, conforme a legislação vigente. 
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7.8. Sem prejuízo de qualquer outra disposição contratual, vindo a CONTRATANTE a 
responder por qualquer ação ou reclamação proposta por empregadO's da CONTRATADA, 
pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro em decorrência dos serviços prestados, 
poderá a CONTRATANTE, mediante simples notificação escrita, reter e utilizar os créditos 
de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessário ao pagamento integral da 
obrigação exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

7.9. Os valores retidos e não utilizados pela CONTRATANTE Iserãó devolvidos à 
CONTRATADA, sem qualquer atualização, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a 
extinção da ação ou reclamação. 

7.10. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de recolhida quaisquer multas 
devidas à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24101, 
Programa de Trabalho 14.122.0001.2001.0001, Fonte de Recursos 01000000, 
Natureza da Despesa 33903501, conforme Nota de Empenho 2019NE00164, emitida 
pela CONTRATANTE em 01/03/2019 no valor de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e 
seis mil reais). 

CLÁUSULA NONA— DA PROPRIEDADE E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

9.1. Os originais dos produtos, bem como outros documentós, pFeparados pela 
CONTRATADA, para execução dos serviços determinados neste Contrato, serão de 
propriedade da CONTRATANTE, devendo a ela ser entregues, à medida que forem sendo 
elaborados. Fica entendido, todavia, que a CONTRATADA poderá ter em seus arquivos e 
para sua exclusiva consulta registro e cópia dos aludidos documentos. 

9.2. A divulgação ou reprodução desse material, no todo ou em Rade,/ é competência 
exclusiva da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE DAS 
INFORMAÇÕES 

10.1. São confidenciais, entre outras, as seguintes informações: 

Documentos e relatórios referentes aos serviços discriminados no Projeto Básico, bem 
como outros documentos exigidos sob a forma confidencial; e 

Análises, compilações, estudos ou outros documentos preparados pela CONTRATADA 
ou seus consultores, empregados ou agentes, em função da exepução dos trabalhos 
descritos no Projeto Básico. 

29/  101. Com  relação às informações que, a critério da CONTRATANTE, sejam confidenciais, 
a CONTRATADA se compromete a: 

a. Manter estrito segredo sobre todas as Informações Confidenciais; 
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Usar as Informações Confidenciais para o único propósito de executar os serviços; 

Revelar as Informações Confidenciais apenas para os membros de sua organização, 
quando necessárias à condução dos trabalhos, exigindo destes que também mantenham 
o caráter confidencial das mesmas; 

Notificar a CONTRATANTE para que esta possa buscar os remédios legais disponíveis 
para se opor à revelação, caso a CONTRATADA vier a ser obrigada a revelar quaisquer 
Informações Confidenciais em virtude de ordem judicial ou ordem da administração 
pública. Caso não se obtenha tal medida protetiva, a CONTRATADA poderá revelar as 
Informações Confidenciais para os fins exigidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. O descumprimento total ou parcialmente deste Contrato ensejará aplicação das 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, obedecidos os critérios abaixo: 

Advertência — para comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento de 
contratos e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias 
medidas de correção; 

Multa — observado o seguinte limite máximo: 
b.1) de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de 
atrasos, imputáveis à CONTRATADA, em entregas e execuções de serviços superiores a 
30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo mínimo de 02 (dois) anos. 

11.2. O valor das multas aplicadas, nos termos da letra "b", do item 10.1 desta Cláusula, 
após regular processo administrativo com direito à apresentação de defesa pela 
CONTRATADA, deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por 
ocasião do pagamento ou cobrado judicialmente. 

11.3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de oficio ou por provocação 
dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato. 

11.4. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direitos, conforme legalmente previsto. 

11.5. A aplicação de qualquer sanção em decorrência da violação deste Contrato, 
somente ocorrerá após ter sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos 
da legislação vigente. 

11.6. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasi 	OS por 
motivo de força maior ou caso fortuito. 	
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11.7. As penalidades de advertência, multa e suspensão temporária serão aplicadas pela 
CONTRATANTE e a penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo 
Secretário de Estado ou autoridade a ele equivalente. 

11.8. As multas estipuladas na letra "b", do item 10.1 desta Cláusula serão aplicadas nas 
demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

11.9. A critério da Administração Pública poderão ser suspensas as penalidades, no todo 
ou em parte, quando o atraso na prestação do serviço for devidamente justificado pela 
firma e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a 
completa execução das obrigações assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços serão realizados de 
forma permanente por Representante da Administração ao qual competirá dar o aceite 
nos trabalhos e nos produtos apresentados em cada etapa, dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso do cumprimento do contrato e exercer em toda a sua plenitude a ação 
fiscalizadora de que trata a Lei n° 8.666/93. 

12.2. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vicio redibitório e, na ocorrência deste, não implique em corresponsabilidade 
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

12.3. A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o material 
recebido e/ou o serviço prestado, se considerados em desacordo ou insuficientes, 
conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA e pela especificação do 
material e/ou serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1. Das decisões proferidas pela Administração Pública caberão recursos, por escrito, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das 
penas de advertência, multa ou rescisão do contrato, e no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da intimação do ato, no caso da pena de declaração de inidoneidade. 

13.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato 
ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, 
devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, no todo ou em parte, nos 
casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, e a igavelmente, 
nos termos do art. 79, inciso II, combinado com o art. 78 da mesma Lei. 
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14.2. Na hipótese da rescisão prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93, ser procedida por 
culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a aplicar as penalidades 
previstas na Cláusula Décima deste Contrato. 

14.3. Nos termos do art. 79, § 2° da Lei n° 8.666/93, em caso de rescisão sem que haja 
culpa da CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato 
até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização. 

14.4. Na hipótese de rescisão antecipada do presente CONTRATO pela CONTRATANTE, 
deverá ser feito um alinhamento entre as atividades realizadas e os pagamentos 
efetuados de modo a quitar integralmente a CONTRATADA pelas atividades realizadas, 
considerando-se como base o valor total do CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

15.1. Todas as dívidas da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, decorrentes da 
execução deste Contrato, serão inscritas na Dívida Ativa do Estado de Minas Gerais, pelo 
órgão competente da Administração Estadual, para fins de cobrança judicial, na forma do 
art. 566, inciso I e art. 578 do Código de Processo Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

16.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

16.2. A execução deste Contrato e os casos omissos serão regidos em conformidade com 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

16.3. É vedada a caução ou a utilização do Contrato para qualquer operação financeira, 
sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE 

15.4. É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir, ainda que parcialmente, o objeto 
contratual, seja por meio de fusão, cisão ou incorporação, ou qualquer outro meio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

17.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato' deste Contrato na 
Imprensa Oficial do Estado, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da 
Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

18.1. Integram e completam o presente Contrato, e independentemente de transcrição e 
para todos os efeitos, a Proposta Técnica n° 0036/2019 e demais documentos 
apresentados pela CONTRATADA. 



À 

ria 
Defensor Público 14€01183 ANTONIO RQUE JUNIOR`? 

cicio 	' 

_ 	DEFENSORIA PÚBLICA 
eg DO ESTADO DO AMAZONAS Gabinete do Defensor Público Geral 

Rua Maceió, 3071 Nossa Senhoráas Graças 1 Manaus/AM 1 CEP 
69053 — 135 1Telefone (92) 3233-20871 E-mail: 

gabinete@defensoria.am.gov.br  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1. Fica eleito o Foro da cidade de Manaus/AM, para dirimir quaisquer dúvidas na 
aplicação deste contrato em renúncia a qualquer outro, por mais priyilegiado que seja. E, 
para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 
este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes 
contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

Manaus, 01 de março de 2019. 

23 

ROSINEIA DE LIMA BERNARDES 
Responsável legal da CONTRATADA 

ALAN TOR 	I OS SANTOS JUNIOR 
Responsável legal da CONTRATADA 

Testemunhas: 

,PPaticievA v"liveli.e..;AS %Á"  

Nome: 1.4)(ÁibvA kávix-M 

CPF: obo (5» (2jã - gS 	 CPF: gRO. 	3oa-SS 

Aiwya 
	
s)/11/4 

Nome: GAIO cELAQ gelZe frift5AL445-és 



O 	EIRO BARBOSA RA 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Maceió, 307 1 Nossa Senhora das Graçarl Manaus/AM 1 

CEP 69053 — 135 ¡Telefone (92) 3233-2087 1 E-mail: 
gabinete©defensoiia.am.gov.br  

f 

DEFENSORIA PÚBLICA 
es, DO ESTADO DO AMAZONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 004/2019- 
DPE/AM 	

1. 
PROCESSO: PROCESSO: 20000.0008731/2018-48/DPE/AM 

LICITAÇÃO: Inexigível com fundamento no art. 25, II, da 
Lei n° 8.666/93. 

CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS e o INSTITUTO AQUILA DE 
GESTÃO LTDA. 

OBJETO: O objeto do presente é a contratação de 
serviços técnicos especializados e singulares de 
consultoria para Aprimorar o Sistema de Gestão da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas por meio da 
Gestão de Processos e Meritocracia, que correspondem' 
às determinações, especificações e condições previstas 
neste contrato, no Projeto Básico orientador do Processo 
de lnexigibilidade de Licitação n° 20000.0087312018-48-
DPE/AM e, em especial, na proposta técnica e comercial 
n° 0036/2019, todos juntados nos autos de origem, que 
deverão ser seguidos com exatidão pela CONTRATADA. F 

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019. 

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, contados da assinatura do 
contrato. 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 396.000,00 
(trezentos e noventa e seis mil reais), com valor mensali, 
de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)t. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As 
despesas com a execução do presente contrato correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 24101, Programa de Trabalho 
14.122.0001.2001.0001, Fonte de Recursos 01000000, 
Natureza da Despesa 33903501, conforme Nota de 
Empenho 2019NE00164, emitida pela CONTRATANTE 
em 01/03/2019 no valor de R$ 396.000,00 (trezentos e 
noventa e seis mil reais). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Mana 12 de março de 2019. 	 .• 

D ensor Público Geral 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.° 10/2019 — 
CL/DPE/AM 

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação 
de sistema de ar-condicionado tipo VRF 
(Variable Refrigerante Flow) para a nova Sede 
Administrativa da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM, localizada na 
Av. André Araújo, 679 — Aleixo — Manaus/AM, 
com fornecimento de mão de obra, 
equipamentos e materiais necessários para 
execução do objeto. 

Data e horário de início de recebimento das 
propostas: a partir do dia 15/03/2019 às 
10:00 horas. (horário de Brasília) 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 27/03/2019 às 10:00 
horas. (horário de Brasília) 

O Edital estará à disposição dos interessados 
no 	endereço 	eletrônico: 
www.comprasqovernamentais.qov.br  a partir 
do dia 15/03/2019. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão 
pública online pela INTERNET, através do 
portal de Compras Governamentais — 
Comprasnet-SIASG, com endereço eletrônico 
"www.comprasqovernamentais.qov.br". 

Manaus, 13 de março de 2019. 

MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA 
Presidente da Comissão de Licitação da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
— CUDPE/AM 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
004/2019-DPE/AM 

PROCESSO: 
	

20000.0008731/2018- 
48/D P E/AM 

LICITAÇÃO: Inexigível com fundamento no 
art. 25, II, da Lei n° 8.666/93. 

CONTRATANTES: A DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e o 
INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO LTDA. 

OBJETO: O objeto do presente é a 
contratação 	de 	serviços 	técnicos 
especializados e singulares de consultoria 
para Aprimorar o Sistema de Gestão da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
por meio da Gestão de Processos e 
Meritocracia, que correspondem às 
determinações, especificações e condições 
previstas neste contrato, no Projeto Básico 
orientador do Processo de Inexigibilidade de 
Licitação n° 20000.0087312018-48-DPE/AM e, 
em especial, na proposta técnica e comercial 
n° 0036/2019, todos juntados nos autos de 
origem, que deverão ser seguidos com 
exatidão pela CONTRATADA. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 
2019. 

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, contados da 
assinatura do contrato. 

VALOR: O valor do presente contrato é de 
R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil 
reais), com valor mensal de R$ 39.600,00 
(trinta e nove mil e seiscentos reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - 
As despesas com a execução do presente 
contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária 24101, 
Programa 	de 	Trabalho 
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14.122.0001.2001.0001, Fonte de Recursos 

01000000, Natureza da Despesa 33903501, 
conforme Nota de Empenho 2019NE00164, 
emitida pela CONTRATANTE em 01/03/2019 
no valor de R$ 396.000,00 (trezentos e 
noventa e seis mil reais). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO, em Manaus, 12 de 
março de 2019. 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público Geral 

EXTRATO 

ESPÉCIE: QUINTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 002/2016-DPE/AM. 

PROCESSO: 20000.008700/2018-97-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM e o Dr. 
Francisco Carda Rodrigues. 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo 
Aditivo a prorrogação, por 2 (dois) meses, da 
vigência do Contrato n. 02/2016-DPE/AM, de 
locação do imóvel situado à Rua Maceió, n. 307 
— Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 
69.053-135. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019. 

VIGÊNCIA: 04/03/2019 à 04/05/2019. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: A 
despesa com a execução deste Termo Aditivo, 
no presente exercício, correrá à conta da 
seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 24101, Programa de Trabalho 

14.422.3269.1222.0001, 	Fonte 	Recurso 
01000000, Natureza da Despesa 33903615, 
tendo a LOCATÁRIA emitido em 01/03/2019 a 
Nota de Empenho n° 2019NE00163, no valor 
de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 12 de março de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 
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DEFENSORIA PÚBLICA 	 Gabinete do Defensor Público Geral 
45 DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceió, 307, Nossa Senhora das Graças — Manaus/AM, CEP 69053-135 
Telefone: (92) 3233-2087/ Fax: (92) 3234-3097 

E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  

PORTARIA N° 238/2019-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. 9° 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 ANDREZZA SILVA DAMASCENO, matrícula n° 000.475-8A, e 
CYNTHIA DANTAS DE BRITO REBELO, matrícula n° 000.265-8 A, lotados na Diretoria de 
Planejamento, para, sem prejuízo de suas atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Podaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Serviços técnicos especializados e singulares de consultoria para 
aprimorar o Sistema de Gestão da Defensoria Pública do Estado 
Do Amazonas — INSTITUTO ÁQUILA DE GESTÃO. 

04/2019 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 
15 de março de 2019. 
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PORTARIA N° 238/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso XII da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolida na forma do art. 9° 
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 ANDREZZA SILVA 
DAMASCENO, matrícula n° 000.475-8A, e 
CYNTHIA DANTAS DE BRITO REBELO, 
matrícula n° 000.265-8 A, lotados na Diretoria 
de Planejamento, para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Serviços técnicos especializados e 
singulares de consultoria para 
aprimorar o Sistema de Gestão da 

04/2019 

Defensoria Pública do Estado 
Do Amazonas — INSTITUTO 
ÁQUILA DE GESTÃO. 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 
de março de 2019. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em exercício 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019- 
CLDPE/AM 

PROCESSO N°20000.006606/2018 

OBJETO: Registro de preço para contratação 
de empresa especializada na prestação de 
serviços de fornecimento de alimentação 
preparada para eventos realizados pela 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas — 
DPE/AM, conforme especificações e condições 
definidas no edital e seus anexos. Adjudicado e 
Homologado em favor das empresas, conforme 
tabela abaixo: 

PANIFICADORA MASTER PAN LTDA-EPP 
CNPJ: 13.014.296/0001-41 

Item 
Unid. 
For- 
nec. 

Descri- 
ção do 
Serviço 

Quant. 
V. 

Unit. 
R$ 

V. Total R$ 

1 
Por 
pes- 
soa 

Serviço de 
Café 	da 
Manhã. 

1.750 19,94 34.895,00 

DEFENSORIA PÚBLICA 
mil& DO ESTADO DO AMAZONAS 

RUA Maceió. 307 . Nossa Senhia das Graças 
CEP 69.053.135 1 Manairs.AM 

Rafael VInheim Monteiro Barbosa 
Defensor %tiro Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
SuAefew,r P0 1.!i a, 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
	

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 
024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2019NE00164 

Data Emissão 

01/03/2019 

Gestão 
00001- ADMINISTRACAO DIRETA 

Processo 
024101.008731/2018 

NE Original 

Credor 
14377211000152- INSTITUTO AOUILA DE GESTAO 

Licitação 	t  
6- Inex19 I vel 	I 

Referencia 
Art25; II; 	Le18.666/93 

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 1  

3- Global 

Valor 
396.000,00 

Unidade Orçamentária 	24101 	 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Programa Trabalho 	14.122.0001.2001.0001 	Administração da Unidade 

Fonte Recurso 	 01000000 	 Recursos Ordinários 

Natureza Despesa 	33903501 	 Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juddica 

	

!

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 	 1 

	

Convênio 	 Tipo de Empenho 	9- Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 39.600,00 	Abril 	 39.600,00 

Maio 	 39.600,00 	Junho 	 39.600,00 	Julho 	 39.600,00  • 	Agosto 	 39.600,00 

Setembro 	 39.600,00 	Outubro 	 39.600,00 	Novembro 	39.600.00 	Dezembro 	39.600,00 , 

Descrição dos Itens 

Unid. 
Sem 

Descrição 
Contrato n• 004/2019, a ser celebrado entre a Defensorla Pública do Estado do Amazonas e o Instituto Aquilo de 
Gestão. Contratação de Serviços Técnicos Especializados e regulares de Consuitoda para Aprimorar o Sistema de 
Gestão da Delensoda Pública do Estado do Amazonas-OPE/AM, por melo da Gestão de Processos e Medlocracla, 
conforme Projeto Básico; 
Memorando n• 27412018-GDPGOPE/AM; 
Projeto Básico n' 02/2019-OPLANOPE/AM; 	 CADASTRO NACIONAL IX PESSOA JURIDtcA -"CN.".“Pf • Parecer n• 111/2019-ONAVDPE/AM; 
Portada n• 198/2019-GDPG/DPEJAK 
Vigência de 10 meses: 
Valor Global RS 396.00,00; 
Valor Mensal: RS 39.600,00; 

Otde Preço Unitário Preço Total 
10 
	

39,600.0003 
	

396.000,00 

19.4215427/0001.91 
DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS 
Rua Maceió, ng 307 

L  Nossa Senhora das Graças 

CEP. 69053-135 
Manaus 	 AM irr,,,,•

,  

v Thiago daa Ribeiro  
Diretor ADdjpm  un AEinaticeiro 

Saldo Anterior: 
	

396.000,00 
	

Valor do Empenho: 
	

396.000,00 	Valor Disiponlvel 
	

0,00 

Data de Entrega: 
	 Isionois 	Local de Entrega: 

	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da NE: 
	mCNELLE SILVA DE (MERA 

ReiNes.rpt 
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