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CONTRATO N° 004/2018-DPE/AM 

Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO 
DE ESGOTO, celebrado entre a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS — DPE/AM, por meio do 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PARINTINS, na forma abaixo: 

Aos 09 dias do mês de março de 2018, em Manaus, na sede da DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-DPE/AM, situado na Rua Maceió, n° 307 — 
Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrito no CNPJ sob o n°. 
19.421.427/0001-91, neste ato representado pelo senhor Defensor Público Geral, 
Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, brasileiro, casado, Defensor 
Público Geral, em exercício, RG 691406 SSP/AM e CPF n° 239.811.482-15, 
residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Ramos Ferreira, n° 199, Condomínio 
Vista Del Rei, Torre Solimões, Apartamento 503 - centro, CEP: 69.010-120, daqui 
por diante denominado CONTRATANTE, e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE PARINTINS — SAAE, adiante designada simplesmente 
CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 04.597.340/0001-00, 
com sede em Parintins, na Rua Jonathas Pedrosa, 402 — Centro, CEP: 69151-030, 
neste ato, representado pelo senhor Nelson Raimundo Pinheiro Campos, 
brasileiro, portador da RG 0514985-1 SSP/AM e do CPF n° 130.595.802-00, 
residente e domiciliado à Rua Mari Mari, n° 145,Raimundo Muniz - Conjunto 
Macurany-Parintins/AM, CEP: 69151413, com base na Portaria de Inexigibilidade de 
Licitação n° 169/2018-GDPG/DPE/AM, devidamente publicada no Diário Oficial do 
Estado Edição 33.716 do dia 06/03/2018, no Caderno Poder Judiciário, folha 01, 
para a presente avença, e o que mais consta do Processo Administrativo n° 
20000.000590/2018-15 — DPE/AM, doravante denominado por PROCESSO, na 
presença das testemunhas abaixo nominadas ajustam o presente CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
UTILIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, o qual se regerá pelos termos do Art. 25, 
caput da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações subsequentes, 
segundo as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO: Por força deste Contrato a CONTRATADA 
obriga-se a prestar a CONTRATANTE serviço de abastecimento de água e 
utilização de esgoto para atender a Unidade Descentralizada da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, na cidade de Parintins/AM. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços serão 
realizados sob o regime de preço global estimado. 

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 do CONTRATADO em prejuízo 
deste, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou serviçais. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO 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 restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva 
do CONTRATADO, no que concerne aos serviços contratados e às consequências 
e implicações, próximas ou remotas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O representante da Administração anotará em registro 
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. 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA 
adotará todas as medidas preventivas para evitar danos a terceiros, inclusive as que 
possam afetar os serviços a cargo da Concessionária. 

CLÁUSULA QUINTA — OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: A 
CONTRATADA é único, integral e exclusivo responsável, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente 
à 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 a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: a Contratada é também responsável por todos os 
encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhista, tributária, 
fiscal, comercial, securitária e previdenciária que resultem ou venham a resultar da 
execução deste contrato, por todas as despesas decorrentes da execução de 
eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), despesas com 
instalações de equipamentos necessários aos serviços, todos os gastos e encargos 
com material de mão de obra necessários a 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 para com 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 os prejuízos deverão ser ressarcidos à 
CONTRATANTE NO PRAZO MÁXIMO DE 48 (quarenta e oito) horas, contados da , 
notificação à CONTRATADA, do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pen21

, 
 

de multa. 
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CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada à 
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exijam providências 
corretivas; 

2. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista Faturas nos 
prazos fixados; 

3. Manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da 
unidade usuária, de acordo com as normas legais, termos e condições 
estabelecidas na Política de Ligação e Regulamento de Serviço da 
Concessionária e demais legislações pertinentes. 

4. Ter um reservatório com o objetivo de manter uma reserva mínima de 
água para suprir suas necessidades imediatas, assim como proceder 
periodicamente sua higienização; 

5. Não lançar na rede de esgotos sanitários águas pluviais ou despejos que 
exijam tratamento prévio e outras substâncias que, por seus produtos de 
decomposição ou contaminação, possam ocasionar obstruções ou 
incrustações nas canalizações de esgotos; 

6. Não instalar sistema próprio de produção de água, bem como a 
contratação com terceiros, ainda que a título precário, sem prévia e 
expressa autorização das autoridades competentes; 

7. Não misturar a água potável, fornecida pela Concessionária, com 
outras que não sejam provenientes do sistema público, assumindo em 
relação a estas, total e exclusiva responsabilidade; 

8. Não ceder, seja a que título for, água a terceiros, que deverá ser 
utilizada de forma restrita na unidade usuária; 

9. Observar as disposições da Lei federal n° 11.445 de 5 de janeiro de 
2007, em especial o art. 45 § 2° e Decreto federal n° 7.217 de 21 de 
junho de 2010, e demais legislação aplicável a espécie. 

CLÁUSULA SÉTIMA — PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O prazo de 
duração dos serviços ora contratados é de 12 (doze) meses, contados de 
12/03/2018 a 12/03/2019. 

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

CLÁUSULA OITAVA — DA MEDIÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO: Para 
fins desse contrato, a ligação de água é a conexão entre o ramal predial e a rede 
pública distribuidora de água da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A medição do consumo do prédio será feita através d 
hidrâmetro, com leituras mensais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O aparelho medidor de consumo, de propriedade da 
Contratada, será previamente testado e deverá estar em conformidade com as 
normas do INMETRO. 

CLÁUSULA NONA — DO PREÇO: A despesa mensal estimada proceder-se-á 
conforme a medição de uso registrada no hidrômetro. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelos serviços prestados, o Usuário pagará à 
Concessionária uma fatura mensal fixada segundo os valores previstos na estrutura 
tarifária vigente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor da tarifa será reajustado de acordo com as 
autorizações emanadas pelas autoridades competentes para realinhamento da 
estrutura tarifária de água praticada pela CONTRATADA, de acordo com a 
sistemática descrita no Contrato de Concessão. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FATURAMENTO: O faturamento do consumo será feito 
mensalmente, pela CONTRATADA, ficando entendido desde já que será 
considerada como demanda faturável mensal o consumo de água, registrado no 
hidrômetro, acrescido da tarifa de esgotamento sanitário, se houver rede coletora. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O faturamento do consumo será feito mensalmente em 
períodos de 30 (trinta) dias, a partir da leitura realizada no(s) hidrômetro(s) conforme 
cronograma de leituras da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica ajustado entre as partes que o valor da tarifa 
utilizada para o cálculo das faturas de água será aquela vigente na data da leitura 
realizada no hidrômetro. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As faturas entregues pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, por força do presente contrato, serão consideradas devidas a 
partir da sua apresentação, e, findo esse prazo, computar-se-ão multas por atraso, 
juros e penalidades previstos na legislação vigente. 

PARÁGRAFO QUARTO: Na contagem do prazo estabelecido nesta Cláusula, para 
pagamento das contas, exclui-se o dia da apresentação e inclui-se o dia do 
vencimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO VALOR: O valor global estimado do 
presente contrato é de 1.360,00 (um mil e trezentos e sessenta reais), com 
dispêndio mensal estimado em R$ 100,00 (cem reais). Ficando o primeiro 
mês acrescido do valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), referente a 
instalação do HIDRÔMETRO, perfazendo um total de R$ 260,00 (duzentos e 
sessenta reais) no referido mês. 

DESEMBOLSO NO 1° MÊS 
Valor estimado mensal R$ 100,00 
Instalação do HIDRÔMETRO R$ 160,00 
TOTAL R$ 260,00 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento 
ao CONTRATADO será efetuado em correspondência com os serviços prestados e 
com os valores fixados na cláusula nona. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá apresentar comprovação de 
regularidade, para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com a 
Seguridade Social, com o FGTS e não eximindo ao CONTRATADO que ostentar 
situação de imunidade tributária, da apresentação de documentos que comprovem 
tal condição junto aos referidos órgãos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO REAJUSTAMENTO: Os preços contratados 
deverão ser reajustados conforme determinação e autorização pelo Poder 
Concedente — Prefeitura Municipal de Parintins 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS 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 sujeito ás 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: MULTAS: Serão aplicadas as seguintes multas: 

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, pela recusa 
injustificada em retirar este instrumento; 

II — 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor estimado do contrato por dia 
útil de atraso injustificado no cumprimento dos prazos pactuados; 

III — 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado deste contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial deste contrato; 

PARÁGRAFO ÚNICO: As multas acima deverão ser recolhidas na rede bancária 
credenciada mediante DAR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
inscrição do débito na dívida ativa estadual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — RESCISÃO DO CONTRATO: O presente 
CONTRATO poderá ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, 
através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos da Lei N° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
CONTRATANTE: A rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATANTE 
acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, 
reconhecendo A CONTRATADA, desde já, os direitos da CONTRATANTE de: 

I. Assunção imediata deste contrato no estado em que se encontrar, por ato 
seu; 

II. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das medidas previstas nos itens I e II desta 
Cláusula fica a critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço 
por execução direta ou indireta. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do item II desta Cláusula, o ato será 
precedido de expressa autorização do Defensor Público Geral do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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 a CONTRATADA indicar 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 especifica. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE 
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO 
DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR: Caberá a declaração de 
suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou do impedimento para 
contratar ou a declaração de inidoneidade para licitar e contratar na administração 
direta ou indireta do ESTADO e nas Fundações instituídas pelo Poder Público 
Estadual, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93, facultada 
a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de 
10 (dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de 
inidoneidade, respectivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções a que se refere esta cláusula serão 
obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado do Amazonas. 

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 
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. 

,Ár I. 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 de multa; 

II. Interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 
dias de publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito d 
licitar, impedimento de contratar ou rescindir administrativamente o contrato; 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DOS RECURSOS: Contra as decisões que tiverem 
aplicado penalidades, o CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo: 
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III. 	Formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da 
publicação no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — ALTERAÇÃO 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 obrigado 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: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados 
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. 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DOCUMENTAÇÃO: A CONTRATADA e seus 
representantes legais apresentam 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 VIGÉSIMA SEGUNDA — 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 
14.122.0001.2087.0001, Fonte de Recursos 01000000, Natureza da Despesa 
33903944, conforme Nota de Empenho 2018NE00287, emitida pela 
CONTRATANTE em 12/03/2018, no valor de R$ 1.160,00 (um mil e cento e 
sessenta reais), ficando o saldo remanescente, no valor de R$ 200,00 (duzentos 
reais), para ser empenhado posteriormente. 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE obriga-se a 
providenciar a publicação do presente contrato em forma de extrato no Diário Oficial 
do Estado, para ocorrer no prazo do parágrafo único do Art. 61 da lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - 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 dos serviços, exceto nos casos previstos na Lei n.° 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA está obrigado a manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - NORMAS APLICÁVEIS: O presente Contrato 
rege-se por toda a legislação aplicável a 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° 8.666/93, bem como, 
a legislação dos 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, sistemas de penalidades e 
demais regras delas decorrentes, mesmo que não expressamente transcritas no 
presente instrumento. 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor e 
forma, para que produza seus legítimos e legais efeitos. 

Manaus, 09 de março de 2018. 

Diretor 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPF: 9-1912°  059/432.- 5/ 

  

Nome: 
CPF: 	
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAINTEGRADA 

Saldo Anterior: 
	 127.017,07 

	
Valor do Empenho: 	 1.160,00 	 Valor Disponível 

	
125.857,07 

Data de Entrega: 
	

12/03/2018 	 Local de Entrega: 
	

Defensoda Publica do Estado do Amazonas- DPE/AM 

Ordenado'. de Despesa: 
	

Usuário Operador da NE: 
	EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

Vladya Catherine ascatelli 
Diretora Financeira 

DPE/AM k 	e k ,',zr*:°C tattari db, 
Oidenadat Despzsas 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 

024101- DEFENSORR PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Número Documento 

2018NE00287 
Data Emissão 

12/03,2018 

Gestão 

00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 

Processo 

024101.000590/2018 

NE Original 

Credor 
04597340000100 • SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS 

Licitação 
6- InexigIvel 

Referência 
Art.25; caputlel 8.666/93 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

2- Estimativo 

Valor 
1.160,00  

Unidade Orçamentaria 	24101 	 DEFENSORIA PÚBUCA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14122.0001.2087.0001 	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Agua e Esgoto e Telefonia 
Fonte Recurso 	 01000000 	 Recursos Ordingdos 
Natureza Despesa 	33903994 	 SeMcos De Agua E Esgoto 

Município 	9999  - EStad0 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

,onvenio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 260,00 	Abril 

Maio 	 100,00 	Junho 	 100,00 	Julho 	 100,00 	Agosto  

Setembro 	 100,00 	Outubro 	 100,00 	Novembro 	 100,00 	Dezembro 

100,00 
100,00 
100,00 

Descrição dos Itens 

Unld. 
Item 

Descrição 
Contratação de Pessoa Juddica Concessionária de Serviço Público para Prestação de Serviços de Abastecimento 
de Agua e utilização de rede de esgoto para a unidade descentralizada de Padntins da Dei ensoda Pública do 
Estado do Amazonas-OPE/AM, Contrato n' 004/2018, a ser celebrado entre a Oelensoda Pública do Estado do 
Amazonas e a Empresa Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de ParIntins-SAAE; 
Memorando n' 002/2018-GSiOPE/AM; 
Projeto Básico e 005/2018-DADOPE/AM; 
Parecer n• 06072018-DAJAPDPFJAM, 
inexigiblikade n' 003/2017-DADOPFJAM; 
Portada n' 169/2018/GDPG/DPE/AM, Publicada no Diário Oficiai Eletrônico da Defensorla Pública do Estado do 
Amazonas-OPE/AM, no dia 05/03/2018 erro Diário Oficiai do Estado do Amazonas, 113 dia 06/03/2018. 
Vigência: 12/03/2018 a 12/03/2019; 
Valer Global Contato: RS 1.360,00; 
Valer MensEd Estimado: RS 100,00, 
Parcela Única: Instala*: RS160,00; 
Valor Empenhado em 2018: RS 1.160,00: 
Valor a Ser Empenhado em 2019: RS 200,00. 

Otde Preço Unitário Preço Total 
10 	116.0000 	1.160,00 

rtny: 	 r•-• 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
Nilki DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gabinete do Defensor Público't3êTiÍ 
Rua Maceió, 307 1  Nossa Senhora das Graças 1 
Manaus/AM 1 CEP 69053 — 135 I Telefone (92) 

3233-20871 E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 004/2018-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.00590/2018-15-DpE/AM 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e a empresa SAAE Parintins — 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 
LICITAÇÃO: Inexigível com fundamento no art. 25, II, da 
Lei n° 8.666/93. 

OBJETO: Contratar serviço de abastecimento de água e 
utilização de esgoto para atender a Unidade 
Descentralizada da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas na cidade de Parintins/AM. 
DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2018. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 12/03/2018 a 
12/03/2019. 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 1.360,00 (hum 
mil trezentos e sessenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 01000000, 
Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001, 
Natureza da Despesa: 33903944, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de 
Empenho n° 2018NE00287 de 12/03/2018, no valor de 
R$ 1.160,00 (hum mil cento e sessenta reais) de um Valor 
Global de R$ 1.360,00 (hum mil trezentos e sessenta 
reais), ficando o saldo restante no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais) a ser empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Mana 09 de março de 
2018. 
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Forense do Juizado Especial, pelo período de 
13 de março a 15 de maio de 2018; 
Leia-se. 
DESIGNAR a Defensora Pública de la  Classe 
Suelen Paes dos Santos Menta, para exercer 
cumulativamente suas funções na 62  Vara do 
Juizado Especial Cível, correspondente a uma 
das atribuições da r Defensoria Pública 
Forense do Juizado Especial, ficando 
responsável 	pelas 	intimações 	e 
acompanhamento do portal eletrônico, pelo 
período de 13 de março a 15 de maio de 2018. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 21 de março de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
004/2018-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.00590/2018-15-DPE/AM 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM e a empresa 
SAAE Parintins —Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto. 

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

OBJETO: Contratar serviço de abastecimento 
de água e utilização de esgoto para atender a 
Unidade Descentralizada da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas na cidade de 
Pa ri ntins/AM. 
DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2018. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 
12/03/2018 a 12/03/2019. 

VALOR: O valor global estimado é de 
R$ 1.360,00 (hum mil trezentos e sessenta 
reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24101, Fonte de 
Recurso: 01000000, Programa de Trabalho: 
14.122.0001.2087.0001, 	Natureza 	da 
Despesa: 33903944, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a 
Nota de Empenho n° 2018NE00287 de 
12/03/2018, no valor de R$ 1.160,00 (hum mil 
cento e sessenta reais) de um Valor Global de 
R$ 1.360,00 (hum mil trezentos e sessenta 
reais), ficando o saldo restante no valor de 
R$ 200,00 (duzentos reais) a ser empenhado 
no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 09 de março de 2018. 

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

exercício. 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚ ICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Ma aos, 09 de março de 
2018, 

A 

FI 001" 

que Junior 
exercido. 

Ordenador 
ue Junlor 

Rafae 
Defensor Pu co 

o Barbosa 
do Estado 

DIÁRIO OFICIAL 
ESTADO DO AMAZONAS 

Manaus, quinta-feira, 22 de março de 2018 Número 33.728 ANO CXXIV 

  

PODER JUDICIÁRIO 
g$ PünrCA  Gabinete do Defensor Público Geral 

db Estam DOAtinONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 004/2018-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.005155/2017-04-DPEJAM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas - DPE/AM, através do Fundo Especial da 
Defensoria Pública do Estado do Amazona e a empresa 
Sidi Serviços de comunicação LTDA. ME. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N° 00001/2018 - DPE/AM 

OBJETO: Contratar os serviços de link de Internet de 3 
Megabits dedicado, via rádio, incluindo a instalação, 
ativação, configuração e suporte técnico. 
DATA DA ASSINATURA: 15 dé março de 2018. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 22/03/2018 a 
22/03/2019. 
VALOR: O valor global estimado é de RS 34.882,00 (trinta 
e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, 
Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0007, 
Natureza da Despesa: 33903967. tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente excretai° a Nota da 
Empenho n° 2018NE00035 de 12/03/2018, no valor de 
R$ 27.033,55 (vinte e sete mil trinta e três reais e 
cinquenta e cinco centavos), ficando o saldo restante no 
valor de R$ 7.848,45 (sete mil oitocentos e quarenta e oito 
reais e quarenta e cinco centavos) a ser empenhado no 
exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de março de 
2010 

Rafael Vlnhe).bIro Barbosa 

Deter

oblIco Gsgakdo Estado 
I 	0 O 1 .4 s  

D op FEETNAD 	Zitrz o NU CAAs  Gabinete do Defensor Público Gerai 00 

 EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 004/2018. 
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.00590/2018-15-DPE/AM 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas - DPE/AM e a empresa SAAE Parintins - 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto. 

LICITAÇÃO: Inexigivel com fundamento no art. 25. II, da 
Lei n°8.866/93. 

OBJETO: Contratar serviço de abastecimento de água e 
utilização de esgoto para atender a Unidade 
Descentralizada da Defensoqa Pública do Estado do 
Amazonas na cidade de Parintins/AM. 
DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2018. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 12/03/2018 a 
12/03/2019. 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 1.38000 (hum 
mil trezentos e sessenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 01000000. 
Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001, 
Natureza da Despesa: 33903944, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de 
Empenho n° 2018NE002137 de 12/03/2018, no valor de 

R$ 1.160,00 (hum mil cento e sessenta reais) de um Valor 
Global de As 1.360,00 (hum mil trezentos e sessenta 
reais), ficando o saldo restante no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais) a ser empenhado no exercício seguinte, 

BEFENABRIA PÚBLICA  Gabinete do Defensor Público Geral 
00 ESTADO DOMAZONAS 

PORTARIA N°  261(2018-GDPG/DPE(AM 

O DEFENSOR PUBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO que o art. 24, XVI da lei n° 8066 de 
21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei n° 
8.883/94, preceitua ser dispensável a licitação para 
impressão dos diários oficiais, de formulários 
padronizados de uso da administração, e de edições 
técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços 
de informática a pessoa jurídica de direito público 
interno, por órgãos ou entidades que integrem a 
Administração Pública, criados para esse fim especifico; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de serviço de 
execução de sistemas PRODAM-RH, para manter o 
cadastro dos servidores e folha de pagamento de 
pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer 
relatórios para efetivação de pagamento da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas: 
CONSIDERANDO, a proposta 33/2018 da PRODAM, 
que determina o valor dos serviços; 
CONSIDERANDO que o preço proposto está compativel 
com preços praticados no mercado; 
CONSIDERANDO finalmente o que mais consta do 
Processo n° 20000.0001092/2018-90-DPE/AM. 

RESOLVE: 

I - DECLARAR dispensável 0 procedimento licitatório, 
nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666/93, para 
serviço de execução de sistemas PRODAM-RH, de 
propriedade da PRODAM - PROCESSAMENTO DE 
DADOS AMAZONAS S/A, CNPJ 04.407.920/0001-80, 
III - AJUDICAR o objeto da dispensa em favor do 
proprietário em questão pelo valor global de R$ 
54.610,42 (cinquenta e quatro mil seiscentos e dez reais 
e quarenta e dois centavos). A consideração do Senhor 
Defensor Publico Geral, para ratificação. 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL DA 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 00 
AMAZONAS, em Manaus, 21 d a 'ode 2018. 

RATIFICO a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei 
n°8.666 de 21 de junho de 1993, tudo de acordo com as 
disposições acima citadas. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de março de 
2018. 

FI 0 6128  

AVISO DE Dotkolo  
PROCESSO SEI N°2017.006865 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
Na 7001/2018-CPL/MP/PGJ 

OBJETO: Doação de Mobiliário e Bens de 71, dMdidoe 
em lotas, inserviveis ao Ministério Público, conforme o 
Mexo I deste Edital, os quais serão doados no estado de 
conservação e condição em que se encontrarem. 

ENTREGA DO EDITAL: a partir do dia 26/03/2018 pelo 
endereço 	htto://www.mgam mo briservIcos-so- 
761893774Alcitanoes,41ettacoes-em-andamento  

Manaus, 21 de março de 2018. 
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Edson Frederico Lriiitnáaarrg 
Presidente da Comissão Permanente de Ucitaçáo 

FI 00 1 ", 
Ministério Público do Estado do Amazonas 

Procuradoria-Geral de Justiça 

AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO SEI N.° 
2017,007225. PREGÃO ELETRÔNICO N.° 4.011/2018-
CPUNIP/PGJ-SRP. OBJETO: Formação de registro de 
preços para futura contratação de empresa de prestação 
de serviços de fornecimento, Instalação e remanejamento 
(desmontagem/montagem) de divisórias, forro (PVC, 
mineral, metálico e gesso acartonado) e parede divisória 
de gesso acartonado para atender as necessidades do 
MPAM/ PGJ, por um período de 12 (doze) meses. 
ABERTURA: 09/04/2018, as 10 horas (horário de 
Brasília). ENTREGA DAS PROPOSTAS: a pedir de 
23/03/2018. L: 	no 	sito 
Www comprado 

overnambeOnCteAiss  
ov bu  UASG: 925849 - 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA AM. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidod de esclarecimento deverão 
ser dirigidos á COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO pelos telefones (92) 3655-0701 "Fac-simile" 
(92) 36554743 ou peto e-mail licitacao(6)moam.mo.br. 

Manaus, 21 d, março de 2018. 
Olgitally trgned by EDSON EDSON 	 • FREDERICO LIMA PAES 

FREDERICO 	:• .""n°1"'"17"' 

LIMA PAES 	• -z-ssztrad2r,::::,",  
BARRETO:85614 ePigig=Pc'AES.E""  

014:0411i 

017291•••  
Edson Fhíbedco Lime Paes Barreto 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Fi g oitt.  

Miuladrio Pane° do melado do Amazonas 
Procuradodt -Gard de Justiça 

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 



Gabinete do Defensor Público 
Rua Maceió, 307 1  Nossa Senhora das Graças 1 Manaus/AM ¡CEP 69 

135 1Telefone (92) 3233-20871 E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  
DEFENSORIA PÚBLICA 

ey DO ESTADO DO AMAZONAS 

PORTARIA N° 250/2018-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, o servidor JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, matrícula n° 154.056-4C 
para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal do Contrato indicado no quadro 
desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Contratar os serviços de abastecimento de água e utilização de esgoto para atender 
a Unidade Descentralizada da Defensoria Pública do Estado do Amazonas na cidade 
Parintins/AM - Empresa SAAE PARINTINS — SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO. 

004/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 
22 de março de 2018. 

Rafael Vinheir. 	Barbosa 
Defensor P lico Geral do Estado 
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PORTARIA N° 250/2018-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, o servidor JORGE ROBERTO 
BRAGA DO NASCIMENTO, matrícula n° 
154.056-4C para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuar como fiscal do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contratar os serviços de abastecimento 
de água e utilização de esgoto para 
atender 	a Unidade Descentralizada 
da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas na cidade de Parintins/AM - 
Empresa SAAE PARINTINS — SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. 

004/2018 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 22 de março de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N° 27112018-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, dc Artigo 67 da 
Lei 8.666/93, o servidor ÁLVARO LUIZ 
SERRÁO RÔLA, matrícula n° 000.197-0A e 
ELIETE FERREIRA DE MENEZES, matrícula 
n° 000.245-3A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contratar os serviços de locação 
destinada ao atendimento das 
finalidades precfpuas 	da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas na 
cidade de Itacoatiara/AM — 

005/2018 

DEFENSORIA trronoT,V= 
g .ra.-:LAI-444,22= 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
PUBLICA DO  ESTADO DO "°.°""""°°"'"` Ssikdelemor ~e Geral PiSfl 
AMAZONAS:' '""a""""4"°""DprnAD°00  Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 

Correvedot Geral 

.Ev IN o Soasse 'carrego 
isca•ncect 

' 19421427000191 ,7:::=11,2, 

Rafael Vinheiro Mo tetro Barbosa 
Defensee Milico Geral DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maseió. 307 Nona Sentira das Graças 
((P69053135 1 MenautAM 
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