
Gabinete do Defensor Público(Geral 
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DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 

DO AMAZONAS 

TERMO DE CONTRATO N° 004/2017-DPE/AM 

Que entre si celebram, de um lado, a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, por intermédio do FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBÇLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS e, do outro, a 
empresa OCA VIAGENS E TURISMO DA 
AMAZÔNIA LTDA - EPP, para a prestação de 
serviço de agenciamento de viagens, 
compreendendo os serviços de reserva, 
emissão, 	marcação, 	remarcação 	e 
cancelamento de passagens fluviais e 
terrestres. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM, 
doravante denominada CONTRATANTE, com sede na Rua Maceió, n° 307 — Nossa 
Senhora das Graças, inscrita no CNPJ sob o n° 19.439.861/0001-07, neste ato 
representado por seu Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO 
BARBOSA, brasileiro, casado, defensor público estadual, inscrito no CPF sob o n° 
628.345.252-34, Carteira de Identidade n° 1181876-0 SSP/AM, e a empresa OCA 
VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
sediada nesta cidade, na Rua 24 de maio, n° 509 - Centro, CEP: 69.010-080, inscrita no 
CNPJ n° 10.181.964/0001-37, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
neste ato representado pelo senhor ROBERTO CONHAGO TAVARES, brasileiro, 
empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Professor Nilton Lins, n° 1386 -, 
Parque das Laranjeiras, bairro de Flores CEP: 69.058-030, portadora da C.I. n° 190106 
SSP/AM e CPF n° 026.929.702-25, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do 
Pregão Eletrônico n° 907/2016-CGL, Ata de Registro de Preços n° 0348/2016-
CCGOV/SEFAZ, cujo Extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas — 
DOE/AM, edição n° 33.404, de 17/11/2016, sujeitando as partes às disposições da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, do Projeto Básico, do Edital do Pregão Eletrônico 
supracitado e seus anexos, da Proposta de Preço apresentada pela CONTRATADA e 
aceita pela Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo Estadual — CGL, e das 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO -  O presente Contrato tem por objeto a prestaç 
serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de re 
emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens fluviais e terre 
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de acordo com os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico do Edital de 
Licitação e da Proposta de Preço. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DEFINIÇÕES -  Os termos utilizados neste instrumento 
contratual possuirão os seguinte's significados: 

I- Agenciamento de viagens: compreende os serviços de reserva, marcação, 
emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens fluviais e/ou 
terrestres. 

II- Passagem fluvial e terrestre: compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou 
somente um dos trechos, nos casos em que isto represente toda a contratação. 

III- Trecho: compreende todo o percurso entre a origem e o destino, 
independentemente de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma 
empresa de transporte fluvial e/ou terrestre. 

IV- Remarcação: compreende alteração de datas, trechos ou horários de viagens. 

V- Cancelamento: compreende a desistência de utilização de bilhete emitido, que 
pode gerar valores de reembolso a contratante e multa pela empresa de transporte 
fluvial e/ou terrestre, conforme as regras vigentes das mesmas. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA  - São obrigações da CONTRATADA na execução deste instrumento 
contratual, além de outros decorrentes da natureza dos ajustes: 

I- Manter durante a execução contratual as condições de habilitação e de 
qualificação que ensejaram a sua contratação. 

H- Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que 
houver. 

III- Ter escritório na cidade de Manaus/AM e manter um supervisor responsável pelo 
gerenciamento dos serviços com poderes de representante ou preposto para tratar 
sobre assuntos relacionados a execução deste Contrato. 

IV- Indicar um plantonista responsável para atender os casos excepcionais e 
urgentes, ocorridos nos finais de semana, feriados, pontos facultativos ou horários 
fora de expediente, disponibilizando a CONTRATANTE, plantão de telefones fixos e 
celulares. 

V- Arcar com todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários, tais como: 
salários, seguros, benefícios, encargos sociais e previdenciários, assistência méd a, 
e quaisquer outros, decorrentes de sua condição de empregadora, ficand ta a 
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício. 

VI- Efetuar o pagamento de quaisquer outras despesas diretas e/ou indi 
relacionadas a execução deste Contrato, bem como daquelas decorrente 
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fornecimento de bilhetes de passagens e serviços correlatos, tais como: taxas, 
impostos, indenizações, manutenção de equipamentos, sistemas, despesas 
comerciais, dentre outras. 

VII- Pagar, no prazo paótuado, as empresas de transporte fluvial e/ou terrestre, 
independentemente da vigência deste Contrato, não respondendo a CONTRATANTE 
solidária ou subsidiariamente por este pagamento, que é de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA. 

VIII- Executar diretamente o contrato, sendo vedada a subcontratação sob qualquer 
pretexto ou alegação, devendo o contrato, neste caso, ser rescindido por ato unilateral 
da CONTRATANTE, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

IX- Manter durante toda a execução do contrato junto às empresas de transporte 
fluvial e terrestre, crédito compatível com o volume de aquisição estimado. 

X- Manter atualizada a relação das empresas de transporte fluvial e terrestre filiadas 
e com as quais mantenha convênio, informando a CONTRATANTE sobre inclusões, 
e/ou exclusões sempre que houver. 

XI- Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE as regras tarifárias vigentes 
nas empresas de transporte fluvial e terrestre que opere viagens regulares no 
território nacional. 

XII- Adquirir as passagens fluviais e terrestres pela menor tarifa, dentre aquelas 
oferecidas pelas empresas, inclusive da aplicação de tarifas promocionais ou 
reduzidas. 

XIII- Cumprir e fazer com que cumpram seus prepostos, as leis, regulamentos, os 
atos internos da Administração Pública Estadual, bem como quaisquer determinações 
emanadas das autoridades competentes, pertinentes a matéria objeto deste contrato, 
cabendo-lhe única e exclusivamente a responsabilidade por eventuais transgressões. 

XIV- Assumir total responsabilidade sobre a execução dos serviços contratados e 
garantir à CONTRATANTE o ressarcimento das despesas causadas por quaisquer 
danos. 

XV- Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de 
passagens, tarifas e quaisquer logísticas de embarque, inclusive em situações de 
embarque/desembarque de passageiros com necessidades especiais (gestantes, 
idosos, etc.). 

a) Caso a solução dos problemas apontados neste inciso demande Cm 	à 
CONTRATANTE, tais providências somente poderão ser tomadas com a autor ao 
expressa e por escrito do representante desta. 

XVI- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRAT 
quanto ao fornecimento e aos serviços prestados. 
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XVII- Cientificar o gestor e o fiscal do Contrato, imediatamente e por escrito, a respeito 
de qualquer anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, 
mantendo um "diário de ocorrências", com os dados e circunstâncias julgados 
necessários ao relato e esclarecimento dos fatos, durante toda a prestação dos 
serviços autorizados. 

XVIII- Atender às solicitações de emissão/remarcação de bilhetes de passagens fluviais 
e terrestres no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados do recebimento da 
solicitação realizada pela CONTRATANTE. 

a) As solicitações deverão ser atendidas imediatamente, independentemente de dias 
úteis ou feriados, quando a solicitação for feita em caráter de urgência. 

b) Somente com autorização expressa da CONTRATANTE a CONTRATADA poderá 
remarcar bilhetes de passagens fluviais e/ou terrestres emitidas. 

XIX- Disponibilizar à CONTRATANTE, no mínimo, três opções de rotas para o trecho 
solicitado e data da viagem pretendida pelo passageiro, repassando eventuais tarifas 
promocionais ou reduzidas ofertadas pelas empresas. 

XX- Enviar os bilhetes de passagens por e-mail ou entregá-los fisicamente na sede da 
CONTRATANTE. 

XXI- Reembolsar a CONTRATANTE através de desconto na fatura mensal de 
pagamento, o valor correspondente às passagens não utilizadas no mês 
correspondente ao faturamento, seja em razão de cancelamento ou remarcação de 
bilhete com pagamento de valor menor em comparação ao inicialmente pago, 
subtraída a multa de reembolso e de mais taxas fixadas por dispositivos legais que 
regulam a matéria, devidamente comprovadas mediante documentos emitidos pelas 
respectivas empresas de transporte fluvial e terrestre. 

XXII- 	Apresentar apenas as faturas/notas fiscais a tela da empresa de confi ação 
da emissão de bilhetes com respectivos valores, a tela da empesa com a cobr a de 
taxa/multa de cancelamento de bilhetes, e um relatório constando as sejntes 
informações: 

a) Número da fatura/nota fiscal; 

b) Pedido das Passagens; 

c) Número do bilhete/localizador; 

d) Nome do passageiro; 

e) Data e horário da emissão do bilhete; 

f) Data da viagem e r torno; 

g) Trechos; 
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h) Valor da passagem; 

i) Valor único pelo serviço de agenciamento de viagens; 

j) Valor líquido a ser pago a CONTRATADA; 

k) Multa e desconto pela não utilização; 

I) Empresa de transporte fluvial e/ou terrestre e CNPJ; 

m) Período de faturamento; 

n) Data de vencimento das respectivas faturas/notas fiscais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  O relatório de que trata o inciso XXII deverá guardar relação 
com o montante especificado nas notas fiscais/faturas emitidas em cada faturamento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos nos incisos VII, VIII e IX, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela 
qual a CONTRATADA renuncia, expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  Os empregados incumbidos da execução dos serviços não 
terão qualquer vínculo empregando com a CONTRATANTE, sendo remunerados única e 
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados. 
PARÁGRAFO QUARTO:  A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos 
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, 
ou prepostos decorrentes da execução deste Contrato. 
PARÁGRAFO QUINTO:  Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do 
objeto a que se refere o presente Contrato, salvo autorização expressa da 
CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEXTO:  A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar 
direitos e obrigações deste Contrato a terceiros. 
PARÁGRAFO SÉTIMO:  A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer 
alteração em sua estrutura organizacional ou qualquer outra que possa comprometer a 
manutenção do Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATANTE - São obrigações da CONTRATANTE na execução deste instru nto 
contratual, além de outras decorrentes da natureza do ajuste: 

I- Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução deste Contrato, atra 
servidor em exercício, designado por Portaria do Defensor Público 
especialmente para o exercício da atividade de fiscal do contrato, nos ter 
art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
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II- Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços dentro das normas deste Contrato. 

III- Rejeitar os serviços realizados em desacordo com o Contrato. 

1V-Proceder ao pagamento na forma e no prazo pactuado neste Contrato. 

V- Comunicar a CONTRATADA a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, 
indicando trechos, locais, a empresa escolhida. 

VI-Solicitar a emissão/remarcação de bilhetes de passagens fluviais e/ou terrestres, 
ou o cancelamento do bilhete com o respectivo reembolso através de ofício, a ser 
entregue na sede da CONTRATADA, ou enviado via fac-símile ou e-mail. 

VII- Adquirir as passagens fluviais e/ou terrestres pela menor tarifa, dentre aquelas 
oferecidas pelas empresas, inclusive da aplicação de tarifas promocionais ou 
reduzidas. 

VIII- Realizar pesquisas nas empresas de transportes fluvial e terrestre, bem como 
solicitar e verificar a pesquisa de preços das passagens feitas pela CONTRATADA, 
acompanhando-os com os praticados no mercado. 

IX- Notificar por escrito a CONTRATADA, sobre a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução dos serviços, ou prestes a ocorrer, fixando 
prazos para a realização das medidas reparadoras. 

X- Notificar por escrito a CONTRATADA, sobre a aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

XI- Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

XII- Receber os serviços, objeto deste Contrato, nos termos e condições pactuadas. 

CLÁUSULA QUINTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO - O serviço de agenciamento de 
viagens será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, em razão da 
impossibilidade de definir com exatidão as quantidades demandáveis ao longo da 
execução do Contrato, ficando a remuneração da CONTRATADA vinculada às 
quantidades de serviços efetivamente executados. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:  O prazo deste contrato será de 12 (doze) meses, cont dos a 
partir de 03/08/2017 a 03/08/2018, podendo ser prorrogado por iguais e suce sivos 
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso I da 
Lei 8.666/93. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  A prorrogação do contrato é poder discricioná 
Administração Pública, não tendo a CONTRATADA direito subjetivo à prorr 
contratual. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO:  Para efetuar a prorrogação deste Contrato, a 
CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados continuam 
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 
contratação mais vantajosa com relação a realização de pesquisa de mercado. 
PARÁGRAFO QUARTO:  Comprovada a vantajosidade da prorrogação contratual, a 
dilatação do prazo deverá ser feita através da assinatura de termos de aditamento, até o 
término da vigência do contrato. 
PARÁGRAFO QUINTO:  A CONTRATANTE não poderá prorrogar o contrato quando a 
CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da Administração 
Pública, enquanto perdurarem os seus efeitos. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO - O preço do serviço objeto deste Contrato consiste no 
resultado da multiplicação do valor unitário, R$ 0,0100 (um centavo), do serviço de 
agenciamento de viagens ofertado pela CONTRATADA na licitação, com a quantidade de 
passagens emitidas em determinado período de pagamento. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Serão transferidos à CONTRATADA os valores 
correspondentes às passagens emitidas no período de faturamento, para repasse às 
respectivas empresas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  O valor mensal estimado do presente instrumento contratual é 
de R$ 1.062,76 (um mil, sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), o que perfaz 
a estimativa do valor anual de R$ 12.753,12 (doze ml, setecentos e cinquenta e três 
reais e doze centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos 
necessários à perfeita execução deste Contrato. 

Lote Item  Descrição do 
Serviço 

Duraçã 
o do 

contrat 
o 

Qcle. De 
passage 
ns anual 

(A) 

Valor 
Unitário R$  

(B) 

Valor 
Total R$ 

(AxB) 

02 

03 

Aquisição de 
Passagens 
Fluviais. (ID — 
113753) 

12 
meses 

48 219,26 10.519,68 

04 

Prestação de 
Serviço de 
Agenciamento de 
Passagens 
Fluviais (reserva, 
marcação, 
emissão, 

12 
meses 

48 0,0100 0,48 
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remarcação e 
cancelamento). 
(ID —116102) 

Total 
	

R$ 
10.520,16 

Lote Item Descrição do 
Serviço 

Duraçã 
o do 

contrat 
o 

Qde. De 
passage 
ns anual 

(A) 

Valor 
Unitário R$  

(B) 

Valor 
Total R$ 

(AxB) 

03 

os 

Aquisição de 
Passagens 
Terrestres. (ID — 
113758) 

12 
meses 

24 93,03 2.232,72 

06 

Prestação de 
Serviço de 
Agenciamento de 
Passagens 
Terrestres 
(reserva, 
marcação, 
emissão, 
remarcação e 
cancelamento). 
(ID —116104) 

12 
meses 

24 0,0100 0,24 

Total R$ 
2.232,96 

PARÁGRAFO TERCEIRO:  A quantidade de passagens fluviais e terrestres estimadas 
pela CONTRATANTE e os valores mensais e anuais correspondentes consistem em mera 
expectativa, sendo admitida a 'variação de emissão de passagens para mais ou para 
menos, desde que não ultrapasse o valor total previsto no Projeto Básico. 
PARÁGRAFO QUARTO:  Os serviços de reserva, marcação, remarcação e cancela 	to 
de passagens fluviais e/ou terrestres não serão remunerados separadamente, os vàldrjes 
correspondentes deverão estar incluídos no preço unitário do serviço de agenciam 
viagens. 

))( 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas com a execução 
deste Contrato no presente exercício correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Programa de Trabalho 14.422.3269.2158.0001, Fonte 04010000 e Natureza da Despesa 
33903301, tendo sido emitida pela CONTRATANTE em 03/08/2017, correspondente à 
Nota de Empenho n° 00421, no valor de R$ 5.242,95 (cinco mil duzentos e quarenta e 
dois reais e noventa e cinco centavos). O saldo restante, no valor de R$ 7.510,17(sete mil 
quinhentos e dez reais e dezessete centavos) será empenhado no exercício seguinte. 

CLÁUSULA OITAVA: DA FORMA DE PAGAMENTO - A CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA pelo objeto deste Contrato os valores previstos na cláusula sexta. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:  No valor do serviço de agenciamento deverão estar incluídos 
todos os custos e despesas, inclusive custos diretos e indiretos, tais como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, contribuições parafiscais, transporte, seguro, insumos, 
além de quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  O preço das passagens a ser cobrado pela CONTRATADA 
deverá estar de acordo com as tabelas praticadas pelas empesas de transportes fluvial e 
terrestre, inclusive em casos de tarifas promocionais, nas formas estabelecidas pelos 
Órgãos governamentais reguladores, bem como de acordo com os valores efetivamente 
pagos/ajustados junto às empresas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  Todas as vantagens e descontos concedidos pelas empresas, 
inclusive aqueles decorrentes de acordos comerciais firmados entre a CONTRATADA e 
as companhias, deverão ser aplicados ao preço dos bilhetes e repassados à 
CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO QUARTO:  Nos casos de remarcação dos bilhetes de passagens em que 
houver majoração do valor originalmente emitido, cabe a CONTRATANTE pagar à 
CONTRATADA o valor desta diferença. 
PARÁGRAFO QUINTO:  Nos casos de remarcação dos bilhetes de passagens em que 
houver redução do valor originalmente emitido, cabe à CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE o valor desta diferença. 
PARÁGRAFO SEXTO:  Nos casos de emissão e cancelamento no mesmo dia, as 
particularidades de algumas empresas de não cobrarem a "multa de cancelamento de 
bilhete" deverão ser repassadas à CONTRATANTE e não devem ser cobradas nas 
faturas. 
PARÁGRAFO SÉTIMO:  As faturas de emissão de passagens fluviais e terrestres as 
notas fiscais de serviços deverão ser encaminhadas à CONTRATANTE a cada 30 (t a) 
dias, em 2 (duas) vias, acompanhadas da documentação prevista no inciso 	1 da 
cláusula terceira deste Contrato, para fins de liquidação e pagamento. 
PARÁGRAFO OITAVO:  A liquidação e o pagamento das faturas e notas fiscais so 
serão realizados depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, que 
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condicionado ao recebimento da documentação citada no parágrafo anterior, bem como 
da exatidão dos seus dados, considerando os registros da CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO NONO:  O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta 
bancária da CONTRATADA no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento 
dos documentos fiscais executados no mês de referência para o pagamento, devidamente 
atestados pelo Gestor. 
PARÁGRAFO DÉCIMO:  Caberá á CONTRATADA apresentar, juntamente com os 
documentos fiscais, os comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de suspensão 
automática do pagamento, sem prejuízo á aplicação das penalidades previstas no art. 87 
da Lei n° 8.666/1993. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:  Havendo vício a reparar em relação às faturas/notas 
fiscais apresentadas, ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação 
contratual, o prazo constante do parágrafo nono desta cláusula será suspenso até que 
haja reparação do vício ou adinnplemento da obrigação. 

I- Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização, não acarretando qualquer ônus à Administração Pública. 

II- A devolução do documento fiscal não aprovado pela CONTRATANTE em hipótese 
alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos 
serviços. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:  A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o 
valor contratualmente devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA, 
relativas às eventuais multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular 
execução do serviço contratado. 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO:  As eventuais despesas bancárias decorrentes de 
transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA NONA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO - O presente contrato poderá ser 
alterado, unilateralmente, pela CONTRATANTE, ou por acordo entre as partes, através de 
aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
PARÁGRAFO ÚNICO:  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, in iso 
II, e §1° e 2°, da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE - Haverá reajuste anual do valor contra 
quando necessário, após realização de pesquisa de mercado, com base em í 
econômico setorial, para manutenção do equilíbrio financeiro, atendidas as demais re 
previstas nos artigos 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO:  O índice que será utilizado para a realização do reajuste será 
o índice Nacional de Preço ao Consumidor Ampli — IPCA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES  
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou 
parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 
8.666/93, conforme abaixo: 

I- Advertência; 

II- Multa; 

III- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de a 
contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV- 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 à Administração os 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  A multa prevista no inciso II desta Cláusula será aplicada da 
seguinte forma: 

I- 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso 
injustificado dos prazos pactuados; 

II- 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total 
ou parcial do contrato; 

III- 10% (dez por cento) sobre o valor global da avença, no caso de rescisão por culpa 
da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter 
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por 
perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de 
advertência, a critério da autoridade competente, desde que a CONTRATADA não tenha 
sido beneficiada com a conversão no curso da execução contratual. 
PARÁGRAFO QUARTO:  A reincidência de infrações do mesmo tipo dará incidir o 
acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa aplicada. 
PARÁGRAFO QUINTO:  A multa aplicada após regular processo administrativo,! 4erá 
abatida dos valores devidos à CONTRATADA, ou efetuado o pagamento por esta at¼akés 
de Documento de Arrecadação Avulso — DAR, no prazo de 18 (dezoito) horas, a co 
data do recebimento da notificação enviada pela CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO SEXTO:  Não ocorrendo a quitação da multa nas formas do parágrafo 
anterior, será o valor correspondente inscrito na Dívida Ativa da Fazenda Pública do 
Estado do Amazonas e cobrados em processo de execução. 
PARÁGRAFO SÉTIMO:  A justificativa de que trata o Parágrafo Segundo somente poderá 
ser apreciada pela CONTRATANTE, se lhe for apresentada dentro do prazo ajustado para 
execução do objeto contratual. 
PARÁGRAFO OITAVO:  Sem prejuízo das sanções previstas no Edital e no presente 
Contrato, a CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 70  da Lei 
n° 10.520/2002, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma 
das seguintes hipóteses: 

I- Não celebrar o contrato; 

II- Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

III- Ensejar o retardamento de execução de seu objeto; 

IV- Não mantiver a proposta; 

V- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

VI- Comportar-se de modo inidóneo; 

VII- Cometer fraude fiscal; e/ou 

VIII- Fazer declaração falsa. 

PARÁGRAFO NONO:  A decorrência dos atos lesivos á Administração Pública previstos 
no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades 
previstas na referida lei, sem prejuízo das sanções prevista no Edital e no presente 
Contrato. 
PARÁGRAFO DÉCIMO:  Na aplicação das penalidades, a autoridade competente 
observará os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a não reincidência da 
infração, a autuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta 
omissiva ou comissiva, a execução satisfatória das demais obrigações contratuais, e a 
não existência de efetivo prejuízo material à Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO DO CONTRATO  
A ocorrência de algumas das hipóteses constantes na Cláusula anterior ensej á a 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/1993. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:  A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e 	rito 
da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 7 
n° 8.666/1993. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma: 
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I- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; ou 

II- Judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO:  A rescisão administrativa deverá ser procedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO QUARTO:  Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECUSROS ADMINISTRATIVOS - Contra as 
decisões que tiverem aplicado penalidades a CONTRATADA poderá: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Interpor recurso para autoridade imediatamente superior, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão que aplicar as penalidades de 
advertência e multa. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  Interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado, da 
decisão de suspensão do direito de licitar, impedimento de contratar ou rescisão unilateral 
do contrato. 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  Formular pedido de reconsideração a autoridade que aplicou 
a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS RECURSOS AO JUDICIÁRIO - Serão inscritos 
como Divida Ativa da Fazenda Pública do Estado do Amazonas os valores 
correspondentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as 
perdas e danos ocasionadas à CONTRATANTE, e cobrados em processo de execução. 
PARÁGRAFO ÚNICO:  Caso a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
tenha de recorrer ou comparecer em Juízo para haver o que lhe for devido, a 
CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária, despesas de 
processo e honorários advocatícios, estes fixados desde logo em 20% (vinte por cento). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO - A CONTRATANTE obriga-se a 
prover às suas expensas a publicação do extrato do presente contrato, para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assin tura, 
no Diário Oficial do Estado do Amazonas e no Diário Oficial Eletrônico da DPEAM. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA ESSENCIAL - Constitui, também, Cl ula 
essencial do presente Contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRAT 	a 
impossibilidade perante a CONTRATANTE, de exceção de inadimplemento 
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fundamento para unilateral interrupção da prestação do serviço, exceto nos casos 
previstos na Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO - Fica eleito o Foro da Justiça do Estado do 
Amazonas, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do 
cumprimento deste contrato. 
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença 
das testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem. 

Manaus/AM, 03 de agosto de 2017. 

Testemunhas: 

G.,125ha-  0 	(3)-13L çikt\-»- 	 @NO--  iU-rdW tal)b  
No'ne: 	ti 	 Nome: 
CPF 	g 9,1\ . )(52 	 CPF: 59Qheik,55a1- 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 04/2017-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.002749/2017—DPE/AM 

CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e a empresa OCA Viagens e Turismo da 
Amazônia Ltda. 

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a 
prestação de serviço de agenciamento de 
viagens, compreendendo os serviços de reserva, 
emissão, marcação, remarcação e cancelamento 
de passagens fluviais e terrestres, de acordo com 
os termos e especificações deste Contrato, do 
Projeto Básico do Edital de Licitação e da Proposta 
de Preço. 

DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2017. 

VALOR: O valor mensal estimado é R$ 1.062,76, 
totalizando nos 12 (doze) meses R$ 12.753,12. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária 	024701, 	Programa 	de 
Trabalho14.422.3269.2158.0001, Fonte de Recurso 
04010000, Natureza da Despesa 33903301, tendo a 
CONTRATANTE emitido, para o presente exercício, em 
03/08/2017, a Nota de Empenho n° 2017NE00421, no 
valor estimado de R$ 5.242,95 (cinco mil duzentos e 
quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos). O 
saldo restante, no valor de R$ 7.510,17 (sete mil 
quinhentos e dez reais e dezessete centavos), será 
empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMA o ,  , em Manaus, 15 de agosto q  
de 2017. 

RAFAEL VINHEIR MONT - BARBOSA 
Defensor P lico Geral do Estado 
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EXTRATO 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 04/2017-DPEIAM 
PROCESSO: 20000.2749/2017—DPE/AM 
CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e a empresa OCA Viagens e Turuismo da 
Amazônia Ltda. 
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a 
prestação de serviço de agenciamento de viagens, 
compreendendo a reserva, emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento de passagens fluviais e 
terrestres, de acordo com os termos e especificações 
deste Contrato, do Projeto Básico do Edital de Licitação e 
da Proposta de Preços. 
DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2017. 
VALOR: O valor mensal estimado é R$ 1.062,76, 
totalizando nos 12 (doze) meses R$ 12.753,12. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária 024701, 	Programa de Trabalho 
14.422.3269.2158.00, Fonte de Recurso 04010000, 
Natureza da Despesa 33903301, tendo a 
CONTRATANTE emitido, para o presente exercício, em 
03/08/2017, a Nota de Empenho n° 2017NE00421, no 
valor estimado de R$ 5.242,95 (cinco mil duzentos e 
quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos). O saldo 
restante, no valor de R$ 7.510,17 (sete mil quinhentos e 
dez reais e dezessete centavos), será empenhado no 
exercício seguinte. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de agosto de 
2017. 

PORTARIA hl° 43Ï2017-GCG-DPaM  1  
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o previsto no art. 20 da Lei Complementar 
Estadual n° 01 de 30 de março de 1990. 

RESOLVE: 
Art. 1° — Publicar pauta de correição, conforme anexo 
único desta portaria. 
Art. 2° — A correição será realizada pela equipe da 
Corregedoria Geral, durante o horário de expediente 
do respectivo órgão de atuação. 
Art. 3° — O Defensor Público na Defensoria Pública, 
objeto da correição a ser realizada, deverá 
providenciar local para os trabalhos correicionais, 
disponibihzando todos os arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4° — A Correição abrangerá processos em curso e 
findos, a cargo da unidade correicionada, tomados 
aleatoriamente. 
Art. 5°— A Correição observará, dentre outros fatores: 
I — a qualidade do serviço do Defensor Público, nos 
seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II — o cumprimento dos prazos legais; 
III — o cumprimento dos deveres e vedações legais dos 
membros da Defensoria Pública; 
IV — o cumprimento das Resoluções, Avisos e demais 
Atos emanados pela Administração Superior da 
Defensoria Pública; 
V — a organização e a estrutura da Defensoria Pública 
correicionada; 
VI — o desempenho das atividades dos servidores e 
estagiários da Defensoria Pública correicionada; 
VII — o relacionamento com os assistidos, com as 
autoridades, e com os serventuários; 
VIII — a conduta social, bem assim o conceito que 
fazem a respeito do Defensor Púbico, nos seus 
aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX — sugestões e reivindicações para o aprimoramento 
do desenvolvimento das funções defensoriais. 
Art. 6° — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, com ciência individual e pessoal do órgão 
de execução. 
Art. 7°— Revogam-se as disposições em contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

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

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 04/2017-DPE/AM 
PROCESSO: 20000.002749/2017—DPE/AM 
CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e a empresa OCA Viagens e Turismo da 
Amazónia Ltda. 
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a 
prestação de serviço de agenciamento de 
viagens, compreendendo os serviços de reserva, 
emissão, marcação, remarcação e cancelamento 
de passagens fluviais e terrestres, de acordo com 
os termos e especificações deste Contrato, do 
Projeto Básico do Edital de Licitação e da Proposta 
de Preço. 
DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2017. 
VALOR: O valor mensal estimado é R$ 1.062,76, 
totalizando nos 12 (doze) meses R$ 12.753,12. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária 	024701, 	Programa 	de 
Trabalho14.422.3269.2158.0001, Fonte de Recurso 
04010000, Natureza da Despesa 33903301, tendo a 
CONTRATANTE emitido, para o presente exercício, em 
03/08/2017, a Nota de Empenho n° 2017NE00421, no 
valor estimado de R$ 5.242,95 (cinco mil duzentos e 
quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos). O 
saldo restante, no valor de R$ 7.510,17 (sete mil 
quinhentos e dez reais e dezessete centavos), será 
empenhado no exercício seguinte. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de agosto 
de 2017. 
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PORTARIA N° 582/2017-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, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, os servidores 
LUIS CLÁUDIO FIGUEIREDO DE CASTRO, matricula n° 
000.146-5 A, CPF 229714322-20 e ENEDINO OLIVEIRA 
CORRÊA NETO, matrícula n° 000.409-0 A, CPF 
002868612-83 para, sem prejuízo de suas atribuições, 
atuarem como fiscal do Contrato indicado no quadro 
desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Prestação de serviço de agenciamento 
de viagens, compreendendo os serviços 
de reserva, emissão, remarcação e 
cancelamento de passagens fluviais e 
terrestres. 

004/2017 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZON 	m Manaus, 14 de agosto de 
2017. 

Ra ael Vinhei Monteiro arbosa 
Defensor P ico Geral chi stado 

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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PORTARIA Nff 5821201~07D-PEaM 
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. 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, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, os servidores 
LUIS CLÁUDIO FIGUEIREDO DE CASTRO, matrícula n° 
000.146-5 A, CPF 229714322-20 e ENEDINO OLIVEIRA 
CORRÊA NETO, matrícula n° 000.409-0 A, CPF 
002868612-83 para, sem prejuízo de suas atribuições, 
atuarem como fiscal do Contrato indicado no quadro desta 
Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Prestação de serviço de agenciamento de 
viagens, compreendendo os serviços de 
reserva, emissão, remarcação e 
cancelamento de passagens fluviais e 
terrestres. 

004/2017 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de agosto de 
2017. 

pORTARIA 5e7bI7anstiolsÉT4Mi 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 90 , inciso VIII, da Lei Complementar 
n° 01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do 
art. 9° da Lei Promulgada n° 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo 
n°20000.000380612017-13, datado de 28/07/2017; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR a Defensora Pública de 3° Larissa Vianez 
SantAnna Figueira Macedo, a participar do "XIII 
Congresso Nacional de Defensores Públicos", a ser 
realizado no período de 15 a 17 de novembro de 2017, 
em Florianópolis/SC, sem ônus para esta Defensoria 
Pública e desde que não haja prejuízo relativo à 
necessidade de atuação na sua unidade. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de agosto de 
2017. 

PORTARIA  N. 587/2017-GDPG/DPE AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9°, inciso I, da Lei Complementar n° 
01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do 
art. 9° da Lei Promulgada n° 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público 
Geral para designar os membros da Defensoria Pública 
para o desempenho de tarefas especiais no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na forma 
do art. 9°, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, 
de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO as ações itinerantes da Defensoria 
junto à sociedade; 

RESOLVE: 
I — DESIGNAR as Assessoras e os servidores abaixo 
relacionados para atuarem, sob a Coordenação da 
Exma. Sra. Defensora Pública Dra. Caroline da Silva 
Braz, na Ação Itinerante à ser realizada na Escola 
Municipal Prof.' Zenaira Bentes Monteiro Pastor, das 
08:00h até 12:00h, a seguir destacados: 

Escola Municipal Prol' Zenaira Bentes Monteiro Pastor 
Dia 19 de agosto de 2017 

Equipe Jurídica 

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



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

Fls 	 

Diretoria 
Financeira 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

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

Número Documento 
2017NE00421 

Data Emissão 
03/08/2017 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.002749/2017 

NE Original 

Credor 
10181964000137- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 

Licitaçao 
8- Pregão Eletrônico 

Referencia 
Art, 2°,5 1°, Lei 10.520102 

Evento 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 
2 - Estimativo 

Valor 
5.242,95 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.2158.0001 	Atendimento Jurídico Especializado 
Fonte Recurso 	04010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903301 	 Passagens Nacionais 	• 

Município 	9999  - Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 
Convênio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 0,00 
Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0,00 	Agosto 	 991,91 
Setembro 	 1.062,76 	Outubro 	 1.062,76 	Novembro 	 1.062,76 	Dezembro 	1.062,76 

Descrição dos Itens 

Qtde Preço Unitário Preço Total 
5 	 876.6800 	4.383,40 

	

171.9100 	859,55 

	

Unid. 	Descrição 

	

ITEM 
	

CI0-113753) SERVIÇO DE PASSAGENS FLUVIAIS-conforme Projeto Básico, 

	

ITEM 
	

ID-(113758) SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRES, conforme Projeto Básico; 
Contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo os 
serviços de Reserva, Marcação, Emissão e Remarcação e Cancelamento de Passagens Fluviais e Terrestres, a 
ser celebrado entre a Defensória Pública do Estado do Amazonas, por Intermédio do Fundo Especial da Defensoria 
Pública-FUNDRAM e a Empresa Oca Viagens e Turismo da Amazónia Lida- EPP, 
Memorando n° 009/2017-GCGC/DPE/AM; 
Projeto Básico n° 036/2017-GGC/DPE/AM; 
Ata de Registro de Preços n° 348/2016-CCGOV/SEFAZ, resultante do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

907/2016-CGL, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas-DOE/AM, no dia 17/11/2016; 
Atado Registro de Comprado Ata Extema-CAE n° 005/2017-DAD/DPEJAM; 
Parecer n° 199/2017-DAJAUGDPG/DPE/AM; 
Despacho n° 2345/2017-GDPG/OPE/AM: 
Vigência: 03/08/2017 a 03/08/2018, 
Valor Global: RS 12.753,12; 
Valor Mensal Estimado: R$ 1.062,76; 
Valor Empenhado em 2017: R$ 5.242,95; 
Valor Empenhado em 2018: R$ 7.510,17. 

77tiago 	lva Ribeiro 
Diretor Adj to Financeiro 

DLIEJAM 

Saldo Anterior: 
	 6.564,16 	 Valor do Empenho: 	 5.242,95 	 Valor Disponível 

	 1.321,21 
Data de Entrega: 
	 03/08/2017 	 Local de Entrega: 

	 Defensoria Publica do Estado do Amazonas - DPEIAM 
Ordenador de Despesa: 	 Usuário Operador da NE: 

	EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 
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