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TERMO DE CONTRATO N° 004/2016-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 	BRASILEIRA 	DE 
TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 
CONVÊNIOS HAAG S.A, NA FORMA 
ABAIXO: 

Ao 1° (primeiro) dia do mês de agosto de 2016, nesta cidade de Manaus, a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, através do FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS — FUNDPAM, 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, RG 1181876-0 SSP/AM e CPF n° 628.345.252-34, 
residente e domiciliado nesta cidade, no Condomínio Residencial San Lorenzo, n° 416, Apto 
1403-Adrianópolis, CEP: 69.000-000, e a Empresa Brasileira de Tecnologia e 
Administração de Convênio HAAG S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 03.506.307/0001-57, 
com sede na Rua Machado de Assis, 50, Prédio 2, Bairro Santa Lúcia, Cidade Campo Bom — 
RS, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seus representantes 
legais, Sr. Luciano Rodrigo Weiand, brasileiro, casado, Administrador, RG. 
3027063209/SSP/RS, CPF n° 952.835.520-04, residente e domiciliado na Rua Dr. João Satt, 
n° 25, Apartamento 901B-Porto Alegre e o Sr. Jeferson Thomas, brasileiro, solteiro, maior, 
administrador, portadora da RG 1047554553/SSP/RS, CPF 656.045.470-34, residente e 
domiciliado na Av. Wenceslau Escobar, n° 3742, casa 08, bairro Vila Conceição/RS, em 
consequência da Ata de Registro de Preço Externa, vinculada ao Pregão Eletrônico n° 
004/2016 da Fundação Universidade do Maranhão, cuja homologação foi publicada no DOU 
Seção 3 de 03 de março de 2016, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 
20000.000061/2016-DPE/AM, doravante referido por PROCESSO, na presença das 
testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme minuta aprovada pela PGE no processo n° 481/97- 
PGE, que se regerá pelas normas da Lei n° 8.666/93, e pelas cláusulas e condições 	uintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto da presente avença a prestação, de forma contínua, de 	s de 
gerenciamento de manutenção preventiva e conetiva de veículos por m 
magnético para atender as necessidades da frota de veículos da Defensoria Pú 
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do Amazonas, com fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes e materiais 
originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo. 
A CONTRATADA deverá prestar os serviços de acordo com o que consta no Projeto Básico,  
às fl. 25 a 44 do processo, que passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse 
transcrito. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇÃO  
Os serviços ora contratados serão realizados sob o regime de execução indireta. 

Parágrafo Único. O objeto deste contrato será recebido provisoriamente e definitivamente 
como disposto no art. 73 da Lei if 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
Nos termos dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93 e do art. 6° do Decreto n° 2.271/97, será 
designado através de ato do Defensor Público Geral, para acompanhamento e fiscalização do 
contrato, verificando o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições do Projeto 
Básico, inclusive, a qualidade dos serviços executados, fazendo anotações e registros de 
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados. 
Concomitante com as demais prescrições do Projeto Básico e do contrato, deverá: 

I. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou circunstâncias detectados quando da 
execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos 
serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 

II. Providenciar e manter permanentemente atualizado um Livro de Ocorrências onde serão 
obrigatoriamente registradas as ocorrências observadas na execução dos serviços; as 
respostas às consultas. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, 
limitados a 60 (sessenta) meses, contados de 01/08/2016 a 01/08/2017. 
O contrato poderá ser prorrogado desde que justificado por escrito e previamente autorizado 
pela autoridade competente para celebrar o contrato e observada a vigência do crédito 
orçamentário. Toda prorrogação será precedida de realização de pesquisa de preços de 
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública. 

CLÁUSULA OUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
I. Compete à CONTRATADA fornecer, juntamente com a proposta de preço, relação e 
localização da rede de oficinas e serviços de reboque, em território do atado  do 
Amazonas. 
II. Será observado pela CONTRATANTE a execução dos serviços de manuten ra rretiva 
e preventiva dos veículos da Defensoria Pública, tendo como base a TABELA TM RIA 
multimarcas; 
III. Fornecer sistema on-line que possa emitir relatórios em tempo real 4o4  trig‘iss ro  
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efetuados por veículo, discriminando itens, preços, quantidades, hora, local, nome do 
estabelecimento, motorista e veículo permitindo ainda a gestão e integração destes dados de 
forma a minimizar o consumo de combustíveis e desgastes dos veículos; 
IV. Os trabalhos de implantação pela CONTRATADA no que tange à utilização de sistema 
informatizado para gerenciamento e demais dispositivos de controle como cartões 
magnéticos ou eletrônicos, equipamentos periféricos, necessários ao funcionamento do 
sistema, compreendem: 
. Planejamento e levantamento de dados da frota; 
. Cadastramento dos veículos e usuários; 
. Estudo da logística da rede de atendimento; 
. Crédito aos veículos; 
. Implantação dos sistemas tecnológicos; 
. Distribuição dos equipamentos periféricos do sistema: 
. Treinamento de usuários. 
V. A frota da Defensori a Pública, sede e unidades atualmente composta por veículos 
automotores multimarcas relacionados no Projeto Básico. Os quantitativos poderão sofrer 
alterações no decorrer da execução contratual. 
VI. A substituição ou incorporação de veículos à frota em nada altera as condições 
estabelecidas na contratação dos serviços, uma vez que para a CONTRATADA a inclusão 
de veículos não causa decréscimo em sua remuneração; 
VII. Deverão ser instalados ou disponibilizados os equipamentos e/ou softwares de 
gerenciamento da frota do sistema da proponente, permitindo na sede da CONTRATANTE 
de forma a definição de limites de gastos dos respectivos cartões, de acordo com as 
definições estabelecidos pelo GESTOR DO SISTEMA, e emissão de relatórios. 
VIII. E demais obrigações constante do Projeto Básico. 

CLÁUSULA SEXTA — DO VALOR  
O valor global estimado do presente contrato é de R$ 180.000,00(Cento e oitenta mil reais). 

Item Descrição Unid. Frota Valor mensal Valor Anual 

Prestação, de forma contínua, 
de serviços de gerenciamento 
de 	manutenção 	preventiva 	e 
corretiva de veículos. 

Unid. 35 15.000,00 180.000,00 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PREÇO MENSAL DOS SERVIÇOS 
O preço dos serviços será no valor estimado mensal de R$ 15.000,00 (Quinze mil ais). 

CLÁUSULA OITAVA- DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTt bIOS  
As despesas com a execução o presente contrato correrão, no presente exerete 
seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa • 	rabaINS 	N;.  
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14.122.0001.2001.0001, Natureza da Despesa 33903919, Fonte 04010000, tendo sido emitida 
pela CONTRATANTE, em 01/07/2016, a Nota de Empenho n.° 2016NE00210, no valor de 
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O saldo restante, no valor de R$ 105.000,00 (cento e 
cinco mil reais), correrão à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
I. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados; 
II. O fiscal do Contrato da DPE/AM atestará o faturamento dos serviços realizados 
mensalmente, emitido corretamente pela contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após 
o recebimento do citado documento, o qual deverá ser entregue no protocolo da contratante; 
III. Prestar à CONTRATADA, quando necessário, esclarecimentos relativos ao cumprimento 
do objeto da presente contratação; 
IV. Antes do início dos serviços a CONTRATANTE convocará a CONTRATADA para uma 
reunião inaugural onde serão tratados todos os assuntos relativos à prestação dos serviços; 
V. Esclarecimentos a respeito das normas da CONTRATANTE e todas as informações 
necessárias ao bom desempenho dos serviços prestados; 
VI. Indicar servidor para atuar como preposto perante a CONTRATADA; 
VII. Designar servidor ou comissão para acompanhar a execução, exercer fiscalização do 
contrato e receber os serviços executados e/ou peças, acessório e materiais substituídos, 
conforme o previsto na lei n° 8.666/93; 
VIII. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, peças, materiais ou acessórios que estejam 
em desacordo com as condições estipuladas no projeto básico; 
IX. Os veículos, quando necessitarem de reparos deverão ser encaminhados ou recolhidos às 
instalações da CONTRATADA, acompanhados da ordem de serviço emitidos em ordem 
cronológica e expedida pela CONTRATANTE, com a descrição dos defeitos ou serviços a 
serem executados, constando a assinatura e carimbo da chefia ou do gestor do contrato. 
X. E demais obrigações constantes do Projeto Básico. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO • 
I. O objeto desta licitação deverá ser executado nos locais c endereços em conformidade 
ao Projeto Básico. 
II. O objeto será recebido: 
a. provisória e diariamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que, 
diante da execução inadequada do serviço, imediatamente o rejeitará, registrando as 
ocorrências em livro próprio; 
b. definitiva e mensalmente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a execução das 
rotinas de fiscalização que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais. 
III. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou sub tituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem j ios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
IV. Do pagamento devido ao contratado serão descontados os valores refere rf  aos serviços 
não executados ou rejeitados pela Administração, sem prejuízo das demais 	abíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DO 
CONTRATADO  
I. O CONTRATADO é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
II. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
III. A Contratada se responsabilizará pela execução dos serviços objeto da contratação através 
de seus recursos tecnológicos e equipes técnicas especializadas, segundo padrões de 
excelência sob aspectos da organização, eficiência, qualidade e economicidade. 
IV. E demais responsabilidades constante no Projeto Básico. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO SERVIÇO 
I. O serviço deverá possuir prazo de garantia das peças, de acordo com o prazo oferecido 
pelo fabricante, assim como o prazo de garantia dos serviços de no mínimo 90 (noventa) 
dias, exceto alinhamento de direção e balanceamento que terão garantia de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de entrega do veículo, de acordo com solicitação da CONTRATANTE. E 
ainda: 
a. A garantia para motor, caixa e diferencial deverá ser de 15.000 (quinze mil) quilômetros 
ou 06 (seis) meses. 
b. As peças substituídas, quando da execução dos serviços, deverão ser devolvidas, 
devidamente acondicionadas, juntamente com o veículo reparado. 
c. Ocorrendo defeito durante o período de garantia a CONTRATADA será comunicada e 
deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da 
comunicação, providenciar o devido reparo sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — REAJUSTAMENTO 
O valor aqui pactuado não sofrerá reajuste de qualquer espécie ou natureza, durante a 
vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DO PAGAMENTO  
O pagamento à CONTRATADA será efetuado mensalmente, em correspondência com os 
serviços prestados e com os valores fixados na cláusula anterior, mediante apresentação de 
faturas devidamente atestadas por funcionário que não seja o ordenador de despesa, faturas 
essas que serão processadas e pagas segundo a legislação vigente. Nesta oportunidade, a 
CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários decorrentes 
deste Contrato, em atenção ao art. 31, caput e § 3° da Lei n° 8.212/91. 

Parágrafo Único. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos recolhimentos dos 
encargos previdenciários autoriza a CONTRATANTE, na ocasião do pagamento, à retenção 
das importâncias devidas como garantia, até a comprovação perante a Fiscjização, da 
quitação da dívida, na forma do disposto no § 1°, do art. 31, da Lei n°8.212/91. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  .4 

O presente contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos casos apon 
65 da Lei 8.666/93: 	 ÉP 
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Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços ora contratados, em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES  
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes 
penalidades: 
I. Advertência por escrito; 
II. Multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o 
limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato; 
III. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 
IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
V. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos; 
VI. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 
a. Advertência por escrito; 
b. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor 
do contrato por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento); 
c. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor 
do contrato; 
d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
e. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
VII. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União e, será descredenciado no SICAF pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa 
prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais; 
VIII. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e imp dimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 	ministração 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 
a. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, file fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus-Arn 
Cep 09.053-135 Fone/Fax (92) 3234-3097 

ra 	

......... ... 
pabirteteardetensoria.arn.pov.br  

E 	
ie_ 

 

onto 	• 4-‘ 



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

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

ar DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

licitação; 
c. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
IX. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes 
são inerentes. 
X. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração. 
XI. É de competência da CONTRATANTE a aplicação das penalidades de advertência e 
multa. 
XII. É de competência do CONTRATANTE titular da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitações promovidas pelo MAPA até o limite de 2 (dois) anos. 
XIII. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 
XIV. As demais sanções são de competência exclusiva da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA RESCISÃO DO CONTRATO  
I. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
a. o não cumprimento de cláusulas contratuais especificações, projetos ou prazos; 
b. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
c. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
d. o atraso injustificado no início do serviço; 
e. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
f. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no contrato; 
g. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de superiores; 
h. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 
da Lei n° 8.666/93; 
i. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
j. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
k. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
1. razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
m. a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modific 	do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/ 
n. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por pra 	up ri9rSà:\ 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturb ã 
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interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
o. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes do serviço ou parcelas destes já recebidas salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
p. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do 
serviço, nos prazos contratuais; 
q. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 
r. descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
II. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  
I. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta. 
II. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

CLÁUSULA D É C MA NONA - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  
I. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento 
quando eivado de vício insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
II. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
III. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração. 
IV. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado. 
V. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
VI. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 
VII. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de i é. nizar o 
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada ; p r outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, prom 	do-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 
VIII. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo 	• 

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

E-mail: gabinete©defensona.am gov br 
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MONTEIRO BARBOSA 
so 	úblico Geral do Estado 
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PCJIIL1CA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

público ou aos demais interessados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  
O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato é o desta cidade de Manaus, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DA PUBLICAÇÃO  

A CONTRATANTE obriga-se a promover a publicação do presente contrato, às suas 
expensas, devendo providenciar para ocorrer no prazo estabelecido no parágrafo único, do art. 
61, da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DA 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 8.666/93. 

Parágrafo Único. A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

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 legftimos e legais efeitos. 

..... . ........... 
.......... 	udu:. 

cor LírVitc's 



DETENSORIA 
PO IS HCA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 
EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 004/2016-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.000061/2016—DPE/AM 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 004/2016 (Ata de Registro de 
Preços) da Universidade Federal do Maranhão (Carona) . 

CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas e 
a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênio 
HAAG S.A. 

SIGNATÁRIOS: Defensor Público Geral do Estado, Sr. Rafael 
Vinheiro Monteiro Barbosa, CPF n° 1181876-0 e os Srs. Luciano 
Rodrigo Weiand, CPF n° 952.835.520-04 e Jeferson Thomas, CPF n° 
656.045.470-34, representantes da contratada. 

OBJETO: Prestação, de forma contínua, de serviços de 
gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos por 
meio de cartão magnético para atender as necessidades da frota de 
veículos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com 
fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes e materiais 
originais recomendados pelo fabricante de acordo com as 
características de cada veículo. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2016. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 01/08/2016 a 01/08/2017, 
prorrogável na forma da Lei. 

VALOR: O valor estimado mensal do presente contrato é R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), perfazendo um valor total estimado em 
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As despesas 
inerentes à execução deste contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa de 
Trabalho 14.122.0001.2001.0001, Fonte Recurso 04010000, 
Natureza da Despesa 33903919, tendo sido emitido pela 
CONTRATANTE, para o exercício de 2016, Nota de Empenho n° 
2016NE00210, de 01/07/2016, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais). O saldo restante, no valor de R$ 105.000,00 (cento e 
cinco mil reais), correrão à conta da dotação que for consignada no 
orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFE 	LICO GERAL DO ESTADO, 
em Manaus, 01 de ago 

Rafael iiTe o Mon 	Barbosa 
Defensor alie° Geral do Estado 

Psá noe I viç 



Anta 
Defensor bllco Geral o 

ue Juntar 
xercleio 

Rafael o 	Ofta 
Defensor/iblico Geral i Estado 

DPE/AM - TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2016 

3) Valor das Diárias: R$ 1.243,72 
4) 40% do Valor básico da diária: R$ 248,74 
5) Valor Total das Diárias: R$ 1.492,46 

Objetivo / Justificativa: 
Participar de Reunião agendada com a Deputada e o Sr. 
Gilberto Occhi, Presidente da Caixa Econômica Federal. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 08 de Agosto 
de 2016. 

PORTARIA N.° 39012016-GDPG/DPEIAM 
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 a definição da Cidade de Manaus 
como uma das sedes dos Jogos Olímpicos Rio 2016; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria 1589/2016 PTJ, do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que 
determina o encerramento do expediente às 12h00 do 
dia 09 de agosto de 2016, em decorrência da realização 
da disputa de jogos de futebol entre as seleções de 
Colômbia x Estados Unidos e Brasil x África do Sul, na 
Arena da Amazônia, pelos Jogos Olímpicos Rio 2016; 

RESOLVE: 
DETERMINAR o encerramento do expediente de todas 
as unidades às 12h00 do dia 09 de agosto de 2016, na 
Defensoria Pública do Estado, em virtude das partidas de 
futebol a serem realizadas na cidade de Manaus. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 09 de agosto de 
2016. 

ANO 2, EDIÇÃO 284 PÁG. 3/51 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 00412016-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.000061/2016—DPE/AM 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 004/2016 (Ata de 
Registro de Preços) da Universidade Federal do 
Maranhão (Carona) . 

CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e a Empresa Brasileira de Tecnologia e 
Administração de Convênio HAAG S.A. 

SIGNATÁRIOS: Defensor Público Geral do Estado, Sr. 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, CPF n° 1181876-0 e 
os Srs. Luciano Rodrigo Weiand, CPF n° 952.835.520-04 
e Jeferson Thomas, CPF n° 656.045.470-34, 
representantes da contratada. 
OBJETO: Prestação, de forma contínua, de serviços de 
gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de 
veículos por meio de cartão magnético para atender as 
necessidades da frota de veículos da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, com fornecimento de peças, 
pneus, acessórios, componentes e materiais originais 
recomendados pelo fabricante de acordo com as 
características de cada veículo. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2016. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 01/08/2016 a 
01/08/2017, prorrogável na forma da Lei. 

VALOR: O valor estimado mensal do presente contrato 
é R$ 15.000,00 (quinze mil reais), perfazendo um valor 
total estimado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As 
despesas inerentes à execução deste contrato correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 24701, Programa de Trabalho 
14.122.0001.2001.0001, Fonte Recurso 04010000, 
Natureza da Despesa 33903919, tendo sido emitido 
pela CONTRATANTE, para o exercício de 2016, Nota 
de Empenho n° 2016NE00210, de 01/07/2016, no valor 
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O saldo 
restante, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil 
reais), correrão à conta da dotação que for consignada 
no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 

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



ESTADO, em Manaus, 01 de agosto de 2016. 

Rafael 	o Mon o Barbosa 
Defensor/elico Geral Estado 

_Clf®HIL  

ANO 2, EDIÇÃO 284 PÁG. 4/5 
I
D.O.E. DPE/AM - TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2016 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 01 de agosto de 2016 

Rafaii/in o Mon 	Barbosa 
Defensor/Sella° Geral Estado 

EXTRATO 
ESPÉCIE: 30  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
010/2014-DPE/AM 
PROCESSO: 20000.000779/2016-DPE/AM. 
CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, através do Fundo Especial da Defensoria 
Publica do Estado do Amazonas e Reinaldo Isidro 
Gonzales Alvares. 
SIGNATÁRIOS: Defensor Público Geral do Estado, Dr. 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, CPF n° 
628.345.252-34 e Reinaldo Isidro Gonzalez Alvarez, 
CPF n° 051.440.867-72, locador. 
OBJETO — Constitui objeto do presente Termo: 
a) prorrogar, por 12 (doze) meses, contados de 
01108/2016 a 01/0812017, a vigência do Contrato n° 
010/2014-DPE/AM, firmado entre as partes em 01 de 
agosto de 2014, cujo objeto é a locação do imóvel 
situado na Rua Maceió, n° 305, Bairro Nossa Senhora 
das Graças, Zona Centro Sul, Manaus-AM; 
b) reduzir em 12,50% (doze virgula cinquenta por cento) 
o valor da locação do imóvel objeto do presente, 
passando dos atuais R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) 
para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2016. 
VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 01/08/2016 a 
01108/2017 
VALOR: O valor global do aditivo é de R$ 168.000,00 
(cento e sessenta e oito mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: A despesa 
com a execução deste Termo Aditivo, no presente 
exercício, correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa 
de Trabalho 14.422.3269.1222.0001, Fonte Recurso 
04010000, Natureza da Despesa 33903615, tendo a 
LOCATÁRIA emitido em 29/0712016 a Nota de Empenho 
n° 2016NE00236, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais), ficando o restante, no valor de R$ 98.000,00 
(noventa e oito mil reais), para ser empenhado no 
exercício seguinte. 

EXTRATO 
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 009/2015-DPE/AM. 
CELEBRANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS e UATUMÃ 
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto 
PRORROGAR, por mais 12 (doze) meses, a vigência do 
Contrato n° 009/2015- DPE/AM, conforme dispõe a 
Cláusula Sétima do Contrato Original. 
DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2016. 
PRAZO: 12 (doze) meses, contados de 03/08/2016 a 
03/08/2017. 
VALOR : - O valor total deste termo aditivo para cobrir as 
despesas relativas à prorrogação do Contrato, pelo 
período de 12 (doze) meses, é de R$ 216.000,00 
(duzentos e dezesseis mil reais), com parcelas mensais 
estimadas de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: — A 
despesa com a execução deste Termo Aditivo, no 
presente exercício, correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa 
de Trabalho 14.422.3269.2158.0001, Fonte Recurso 
04010000, Natureza da Despesa 33903301, tendo sido 
emitido pelo CONTRATANTE, em 26/07/2016 a Nota de 
Empenho n° 2016NE00231, no valor de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais), ficando o restante para ser 
empenhado no exercício vindouro. 
FUNDAMENTO DO ATO: A prorrogação contratual de 
que trata este instrumento é baseada no disposto no art. 
57, inciso II, da Lei n° 8.666193, conforme prevê a 
clausula Décima Sétima do contrato original. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em Manaus, 03 
de agosto de 2016 

a a. 
-et "lir\ 

Rabin-1'1Rn oMan. o Barbosa 
Defensor/110ra Geral Estado 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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DEIVAM, conforme OPptc a enoda Sten do Com110  Orishael• 
RAIA DA ASSINATIRA: 03 **poen de 2016. 
PRATOS 1201010) mmel, comado,  et 0)022006. 01136.12017. 
VALOR • O olo mal &Re iate ~o pato cobrir as despom 
mbilms à prortosano do Coaram. alo adota A- 12 (date) irra 
C de RS 216000.00 Monneo c noteis mil rsist cai amen 
remoia ninados &RS 18.000,02(~ho mil reis), 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA R EMPENHO:- A dmasa ema a 
tocaio date Termo Adida°, ral anate morkto oxisra à anta 
da ~te doado orranentlitt Unidade Depimrtubb 1011. 
Param elo Entalho 14 422.3269215601.01. Fonte Recurso 
0101COXL 	th Dmma 33503201. tatb DOO toei. FEIO 
C00IRA1A/011, Gol 2967.7016 a Nota d: 11~10 
somstetr_t I. na rala de RS 90.000.00 (nottnio nsl reall). Enodo 
o ablate pane ar mocenhado a nenido 
FUNDAMENTO DO ATO: A ceotropello aototord tk doe irlità 
nu lastimem 1 bunda ao duna° no art EL belo 11. da Lel ri' 
131366A3. ardo= rant a cllumla DANna Sabia do ocinto 

DEFFXSORIA 
Moaul.00 4 

4:i 

...411111. 
15/11 	111011 	M 	O BARBOSA 

Odora •.Ikn(ienlde todo ' 

FI 0 03" 
EXTRATO 

01(V2014DPE/All 
ESPECIfir TER.,,A9111V0 ao CO.einer0 

PROCINS0:13000003719/2016-DPEMIL 

CONTRATANTTS: A Detonado Pesca tb Enda do A ritlakitia. 
arme da Fundo Entejai da Detonada PdnE do Epado do 
Anna" e Rciraldoldto Cabales Alota. 

SIGNATÁRIOS: Detono Pdblito Geral do &lado. Dr. Rafael 
Vhdietto Mooldro flartaosa. CPF e 620245242-34 e Retraddo 
IddroGoonlo ditam. Ofil er1061440167-72, landa. 

murro- corKssiosettten desatremo: 
f0 menu. per 12 (dom troes oxonka de 010102016 a 
01/115/1117, • slittele do Cornam ti• 01012014 •DPE/AM. Gretado 
ace si parei em 01 di urde do 2011. nuo Meto t a locado do 
loteei tianclo na Rua Motb. if 305. bairro MOA Saem 6111 
Onça. Rara Cri= SuI,ManatoAli. 
1) ~C Oro 12-101. Mar rtexula ~rata per Cento) O nict à 
lendo do hand {Moo do pmsente, panar& da Nino RS 
II 0(0.01) (remite1 	no1) pus RS 14010112 1181011ne  mil 
012. 
DATA DA ASSINATURA: 01 dz azotode/016. 
VIGNCIA: dom (12) mcses.cinadrn de 01/116/21316 0105a07 
VALOR: O vala "tal do aditivo 4 de 14 tsunloo (amo e 
ucsw*acd,omI rcako. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: A &opta emn 
nembld dose Terra Milico, no embace ne/r/DO. COrreí 1 com 
do intime domplo 	nomárhe enktiade Orpunentie(s 24701. 
Prosemo de Eithatlio 14 4723269.12n0001. Fonte Recaem 
04010003. Nanam da limpes 33503413, tendo o I ACATARIA 
einitkb mi 29/07/2016 e Nota de Empato n• 2016N10/236, 
olor tk RS 701:00.01 onero roll lati). Carola o rena. 00 0110/ 
de In M.000.130 (comeu e &o eil rnI4 Dm ii. .m0fmte 
norteio nulos,. 
CARINEEE DO nErnms 	11(20 GERAL DO ESTADO, 
em Nbnitic, 01 de 

Cl Pu kl, Orlai &Ou& 

F I 	o 03  ' 

EXTRATO 
- 	, 

ESPÉCIE: IMMO DE cos-resTo C0141016.DPVASI 	' 

PROCUSO: NO30,010061t2011-DPNAM 

1.1133TAÇÃO: Prado Cindi*" 11 004/2016 (Au il. Reflito dt 
Preços1 da linisersidade Federal do Maramanentona). 

CONTRATANTES, A Definida Póltni 6, alado do Areao.cos e 
a Entona llitsileira de Teenolotn e Adminiuntan de ÕtTeltdo 
RAM: NA. 

SIGNATÁRIOS: Decoro ~to Oral do findo, Si, Rafael 
Voteào Mondo, liarten. 	1151676-0 e o. Sn Latimo 
Rodrigo 011asd, CPP 052E1542044 e letemmitaltrat. CP11  o' 
6.16015 47064, treneractes da contraceb 

°RICTO: Pownd, de fomo nono& da taba.,  de 	• 
relunietn de numerção pronein e tontas de orçado,  por 
nela de tarje numetko pai siembes ai intuindo els Doto de 
Menus dl Defenaoria Mara do Estado da Amuem, 
berecionto de mos. p~. 1:0004110k. Calripurielleta IMICI•11 
orickan ~mandado* mo Uniame dr enredo naM as 
annectialan de oda 
DATA DA ASSINATURA: Cl de 1211110 dr 21116  
VIGÉNClAt 12 (dom) men can~ 01/05/2016 a 01~17. 
cambis eu toma da Lei. 

VALORi O mks estimado tern] eki prense contrrn é RS 
15.000010 (mxtur 	ret10 ittlarenb um odre nal °°11611° 
RI IN/ 0011,  (eon c no ml rem). 
DOTAÇÃO ORÇAmENEÁRi A E EMPENHO: - At doiam 
fremam à oseueSo mit comam atento à Ci., da raittrt 
dmolo orçamandrh• 1.~ 10.0 monda 24701. Promano de 
Entone 14.122,0401.2001.0001. Fonte Remam 0010100. • 
Nanam da Ilemiesa 3:1007519, Itid0 %ai emitido pelÉ 
CONITIATANIE pio ts modelo 612056. Ne m ds FMmoku re,  
2016111210110, 61 00417/2006, no talo ek RS 7500000 (sono c 
elite rffil tuas) O udtb teça•tez. 03 balo 3: 115 105,010.00 (temo, 
moo 001 maio). anedio 5 Orla da coado que fee comisrada 
~renhi nino°. 

CABINE-IP:DO 0 	 LICO dum, 1111 1201410). 
em Manaus, 01 

Comunicado *  
.A Diretoria da 

Imprensa g/Veiai 
comunica. 

ao pÚblico que a 
renda do 

Diário Oficial 
está disponibilitada 

de segunda a 
sexM-feint 

too horário de 
8h às 14 horas, I OROCURADOMA DA DIEIDA ATIVA COOITAME,A EXTR•AMKaM.- 

0ROOACFJPOf.. 0111111MPADAI. 10 6D 	0* MIO 
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aDEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

PORTARIA N° 0406/2016-GDPG/DPE-AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
9°, inciso XII 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 
RICARDO CAVALCANTI BARAÚNA, matrícula n° 
000.361-1A. e OSWALDO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR, 
matricula n° 000.079-5A, para, sem prejuízo de suas atribuições, 
atuarem como fiscais do Contrato indicado no quadro desta 
Portaria. 

Objeto do Contrato 
N° do 

Contrato 

Serviços 	de 	gerenciamento 	de 	manutenção 
preventiva e corretiva de veículos por meio de 
cartão magnético para atender as necessidades da 
frota de veículos da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas. 

004/2016 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICi GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, em Manaus, 7 de go ode 2016. 

ALCAN 	 RQUE JUNIOR 
Defensor Públi 	 do 

Rua Macei6,307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/fax (92) 3234-3097/cep. 69.053-135 

Email: gabinete@defensoria.am.gov.br  
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Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

FUNDA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2016 

ERRATA -EDITAL N°00312016 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIO EM DIREITO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

DOC.:0000.046816/2016-55 
O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições, vem RETIFICAR o SUBITEM 4.1 do Processo 
Seletivo n°  001/2016 — para provimento de 50 (cinquenta) 
vagas de estágio em Direito para formação de cadastro de 
reserva, nos termos da Lei Nacional n° 11.788/2008 e 
Resolução n°54/2014 - CSDPE/AM. 

Onde se lia: 
4.1. O processo seletivo será composto de prova de 
conhecimentos específicos, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas e 01 (uma) subjetiva, a se realizar no dia 28 
de agosto de 2016, das 08:00 às 12:00, na: 

• Escola Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas - ESUDPAM, localizada na 
Rua 24 de maio, n°321, Centro, nesta cidade; 

4.1. O processo seletivo será composto de prova de 
conhecimentos específicos, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas e 01 (uma) subjetiva, a se realizar no dia 28 
de agosto de 2016, das 08:00 às 12:00, na: 

• Escola Superior de Ciências da Saúde-
ESA/UEA - Av. Carvalho Leal, 1777, Cachoeirinha. 
(prox. ao  Hospital Adriano Jorge) - Portão de acesso 
será da Rua Codajes. 

Os demais itens permanecem inalterados. Dúvidas 
decorrentes deste Edital de Seleção poderão ser direcionadas 
para o e-mail: inscricoesesudeam@defensoria.am.gov.br  
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de agosto de 
2016. 

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO 
Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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PORTARIA N° 040612016-GDPGIDPE-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, cic Artigo 67 da Lei 8.666/93, os servidores 
RICARDO CAVALCANTI BARAÚNA, matricula n° 
000.361-1A, e OSWALDO ARAÚJO DA SILVA 
JÚNIOR, matricula n° 000.079-5A, para, sem prejuízo de 
suas atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no auadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 

Serviços 	de 	gerenciamento 	de 
manutenção preventiva e corretiva de 
veículos por meio de cartão magnético 
para atender as necessidades da frota 
de veículos da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas. 

004/2016 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de agosto de 
2016. 

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 FINANCEIRA INTEGRADA 

DPE-AM 
Fl. no3C(2 
Visto_r4_ 

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

Número Documento 
2016NE00210 

. Data Emissão 
01/07/2016 

Gettão 
00007- FUNDOS 

Processa 
024701.000061/2016 

. 	NE Original 

Credor 
03506307000157- EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇAO DE COVENIOS HAAG S/A 

Licitação 
8 • Pregão Eletrônico 

Referência 
Arf. 2.51', Lel 10,52002 

Evento 
400091 • Empenho de despesa 

Modalidade 
2- Estimativo 

Valor 
75.000,00 

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

Programa Trabalho 	14.122.0001.2001.0001 	Administração da Unidade 
Fonte Recurso 	 04010E100 	 Recursos Diretamente Arrecadados 	j 
Natureza Despesa 	33903919 	 Manutencao E Consenracao De Veiados/ 

Município 	9999 - Estado 	 Origem do Material 
Convênio 	 Tipo de Empenho 

1- Origem Nacional 

9 - Despesa Normal 

Cronogra ma de Desembolso 

Janeiro 	 090 	Fevereiro 	 0,00 	Março 
Maio 	 C/i00 	Junho 	 0,00 	Julho 
Setembro 	 15.000,00 	Outubro 	 15.009,00 	Novembro 

	

0.00 	Abril 

	

0.00 	Agosto 

	

15.000,00 	Dezembro 

0,00 
15.000,00 
15,000,00 

Descrição dos itens 

Unid. 	Descrição 	 Qtde Preço Unitário Preço Total 
Contratação de Empresa Especializada na Prestação, de forma continua, de Serviços Gerenclamento de 	5 	15,000.0000 	75.000,00 
Manutenção preventiva e corretiva dos Veiculas, pertencentes é frota da Defensoda Pública do Estado dc 
Amazonas-DPE/AM, envolvendo a implantação do Sistema, além dos Serviços de Reboque e Fornecimentos de 
Peças, Acessórios, componentes e materiais recomendados pelo fabricante, de acordo com as caracterisdcas de 
cada veiculo, para atender as necessidades da Defensoda Publica do Estado do Amazonas-OPE/AM, a Contratada 
deverá prestar os serviços de acordo com Projeto Básico n' 001/2016, as folhas 25 a 44 do Processo n' 
061/2016; 
Contrata n' 004/2016, a ser celebrado entre a Delensorla Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM, através do 
Fundo Especial da Defensoda Pública do Estado do Amazonas e a Empresa, Brasileira de Tecnologia e 
Administração de Caivênios HAAG 
Memaando rf 003/2016/GT/DPE/AM; 
Projeto Básico n' 001/2016-GT/DPE/AM; 
Ofido 631/2016-DA/0PEJAM; 
011clo n'032/2016-DAADPE/AM; 
Oficio n' 040/2016-Tribunai de Justiça do Estado do Maranhão; 
Oficio n'046/2016-0AAPE/AM: 
Oficio n 047/2016-DA/OPE/AM; 
Declaração 14'033/2016-NC/PROGF: 
Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n' 004/2016-Fundação Universidade do Maranhão- 
Ministério da Educação, homologado dia 29/02/2016-Comaasnet; 
Despacho n' 102/2016-DA/OPE/AM; 
Reserva Orçamentaria n'082/2016-1)PLANDPE/AM: 
Parecer n' 043/2016-DAJAMPE/AM: 
Despacho n' 102/2016-0A/DPE/AM: 
Despacho n' 324/2016-DA4)PE/AM; 
DECIMO' n' 086/2016-NC/PROGF; 
Ata de Registro de Compra de Ata Extema-CAE n' 002/2016-DAD/DPE/AM; 
Despacho n' 0092016-DAOPEIAM; 
Vigência 01108/2016 a 01/08/2017; 
Valor Global: RS 18000000; 
Vabr Mensal: RS 15.030,00; 
Vala Empenhado em 2016: RS 75.000,00; 
Valor a ser Empenhado em 2017: RS 105.000,00. 

heiro Mo 	rbosa 
Defensor Público Geral do 	do 

Saldo Anterior 
Data de Entrega: 
Ordenado, de Despesa: 

	

84.520,33 	 Valor do Empenho: 

	

30/072016 	 Local de Entrega: 
Usuário Operador da NE: 

75.000,00 	 Valor Disponível 
Defensoda Publica do Estado do Amazonas - DK/AM 
EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

9.520,33 
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GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

Valor Disponível 45.000,00 

DPE/AM 
7HIAGO DA SILVA RIBEIRO 

77riago da 	a Ribeira 
Piret.., .\Unnt4 Plumweire 

DPill 

fito 
, tarda 	adoria Interna 

DPE/AM 

Saldo 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da ME: 

141:211,00 186211,09 

02/01/2017 

06-0 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Unidade Gestora 	' 	 . 

024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2017NE00017 

Data Emissão 
02/01/2017 

Gestão 

00007- FUNDOS 

Processo 

200090.000061/2915 

NE Original 

Credor 
03506307000157- EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇAO DE COVENIOS HAAG S/A 

Licitaçao 
8- Pregão Eletrônico 

Referência 
Art. 2*,§ 1°, Lei 10320192 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

2- Estimativo 

Valor 
45.000,00 

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

Programa Trabalho 	14.122.0001.2001.0001 	AdminNtração da Unidade 
Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza DeSpesa 	33903919 	 Manutencao E Conservara° De Veiculos 

Município 	9999  - Estado 	 Origem do Material 

r—vênio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 
. 	. 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 15.000,00 	Fevereiro 	 15.000,00 	Março 

Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 

Setembro 	 0.00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 

	

15.000.00 	Abril 

	

0,00 	Agosto 

	

0,00 	Dezembro 

0,00 
0,00 
0,00 

Descrição dos Itens 

	

Unid. 	Descrição 	 Qtde Preço Unitário Preço Total 

	

serv 
	Saldo do Contrato n° 004/2016, relativo á Contratação de Empresa Especializada na Prestação, de forma continua, 	0.3 	15,000.0000 	45.800,00 

de Serviços Gerenclamento de Manutenção preventiva e corretiva dos Veiculas, pertencentes â frota desta 
DPE/AM. envolvendo a implantação do Sistema, atêm dos Serviços de Reboque e Fornecimentos de Peças, 
Acessórios, componentes e .materiais recomendados pelo fabricante. de acordo com as caracterlsticas de cada 
veiculo, objetivando atender as necessidades desta DPE/A* de acordo com o Projeto Básico. 
Vigência: 01/0812016 a 01/08/2017; 
Vakx Mensal: R$ 15.000,00; 
Valor Global: RE 180.000,00; 
Valor a ser Empenhado em 2017: RS 60.000,00; 
ARPA° Pregão Eletrônico n°. 004/2016- Funda* UnbersMade do Maranhão - Mi/listado da Educação: 
Parecer n° 043/2016-0NAIIDPE/AM: 
Ata de Registro de Compra de Ata Extema - CAE n°002/2016 - DAD/DPE/AM. 
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