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CONTRATO N° 008/2018-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO 
DE OBRA INDIRETA, celebrado entre a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS e a empresa AIGP 
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. 

Processo Administrativo n° 20000.0002174/2018-51-DPE/AM 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2018, nesta cidade de Manaus, a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-DPE/AM, situada na 
Rua Maceió, n° 307 — Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, 
inscrita no CNPJ sob o n°. 19.421.427/0001-91, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu Defensor 
Público Geral, RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, 
defensor público estadual, residente e domiciliado nesta cidade, no 
Condomínio Residencial San Lorenzo, n° 416 — Apto 1403 — Adrianópolis, 
portador da Cédula de Identidade n° 1181876-0 SSP/AM e do CPF n° 
628.345.252-34 e a empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, 
estabelecida em Manaus/AM, a Rua Isabel, n° 295/B — Bairro: Centro, CEP. 
69005-120, com CNPJ n° 12.403.043/0001-05, neste ato representado por seu 
Representante Legal, o Senhor ALISSON MOACIR DE ARAUJO MAIA, 
brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 1710613-3 
SSP/AM e do CPF n.° 888.036.192-91, domiciliado na Rua Epitácio Pessoa, n.° 
203, Bairro São Lázaro, em consequência do Pregão Eletrônico n.° 007/2017 — 
CLDPE/AM que deu origem a Ata de Registro de Preços n.° 003/2017 — 
DPE/AM, com espeque no art. 24, II da Lei n° 8.666/93, tendo em vista o que 
consta no Processo Administrativo n° 20000.002174/2018-51, doravante 
referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é 
assinado o presente TERMO DE CONTRATO, que se regerá pelas normas da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei 
n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA-PRIMEIRA: OBJETO — Constitui objeto do presente Termo de 
Contrato a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviço de mão de obra indireta para o polo da DPE em Parintins — AM. 

CLÁUSULA-SEGUNDA: DA FORMA DE FORNECIMENTO — O fornecimento 
do serviço será efetuados de acordo com a necessidade do órgão, com prazo 
de 12 meses a contar da data do início da vigência do Contrato, prorrogávis  
de comum acordo, até o limite estabelecido na Lei n° 8.666/93 e 
alterações. 

CLÁUSULA-TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTR4AjADA  
CONTRATADA além da prestação de serviços de mão de obr ndireta 
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unidades da DPE/AM em Manaus e no interior do estado do Amazonas, obriga-
se a: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prestar os serviços na forma ajustada; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Prestar os serviços discriminados, nos horários 

estabelecidos pela DPE/AM, utilizando-se da melhor técnica recomendada para 
sua execução; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Possuir disponibilidade financeira para cumprir 
todas as obrigações sociais e previdenciárias de seus empregados, a serem 
assumidas no Contrato, de acordo com o previsto na Lei n.° 8.666/93; 

PARÁGRAFO QUARTO: Fazer-se representar, no local da prestação dos 
serviços, por preposto aceito pela Administração com a atribuição de atualizar 
e manter sob sua guarda e responsabilidade os registros dos empregados, 
coordenando e fiscalizando a execução dos serviços e o cumprimento das 
normas disciplinares, de segurança e legislação pertinentes; 

PARÁGRAFO QUINTO: Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente, as obrigações a serem assumidas no Contrato; 

PARÁGRAFO SEXTO: Apresentar, durante toda a execução do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às 
obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais; 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Comunicar a DPE/AM qualquer alteração social ou 
modificação da sua finalidade ou da sua estrutura no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar do arquivamento dos documentos no Cartório de Registro 
específico; 

PARÁGRAFO OITAVO: Destacar pessoal para a execução dos serviços, 
de forma criteriosa, para que estes não sofram qualquer solução de 
continuidade ou redução de qualidade e quantidade, e providenciar a 
substituição de qualquer empregado julgado inconveniente ou que não se 
mostre apto às tarefas inerentes à execução contratual; 

PARÁGRAFO NONO: Atender imediatamente as determinações do 
representante da Administração com vista a corrigir defeitos observados na 
execução do Contrato; 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Fornecer todos os equipamentos e máquinas, 
conforme o projeto básico; 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Utilizar empregados habilitados e com 
conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade 
com as normas e determinações em vigor; 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Utilizar pessoal pertencente ao seu 
quadro de empregados com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, devidamente identificados por meio de uniformes e de crachás, 
contendo nome, foto e cargo/função desempenhada, de acordo co at a 
descrição de funções constantes no item 5 do projeto básico. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Manter o registro de 
empregados devidamente atualizado, e efetuar o controle d 'orna 
trabalho no respectivo local de prestação dos serviços; 

US 
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Suprir as faltas eventualmente ocorridas 
no prazo de 04 (quatro) horas, a contar da comunicação da DPE/AM ao 
representante da Contratada, sem custo adicional para a Contratante; 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Ser responsável pelas despesas alusivas 
a salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e 
administrativos, seguros, vales-alimentação, vales-transporte, equipamentos e 
ferramentas, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual — EPI, 
envolvidas na execução do Contrato, observando o piso salarial referente a 
cada categoria funcional; 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Efetuar o pagamento dos salários, 
encargos sociais e trabalhistas de seus empregados, nas datas determinadas 
pela legislação em vigor, na rede bancária do local onde o serviço é prestado; 

PARÁGRAFO DECIMO SÉTIMO: Repassar aos funcionários contratados, 
na capital e no interior, os vales-transporte e vales-alimentação para serem 
utilizados no decorrer do mês de trabalho; 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Providenciar reciclagem das diversas 
categorias profissionais com periodicidade anual; 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Aceitar, nas mesmas condições 
estipuladas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos 
serviços em até 25% do valor atualizado do Contrato; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO: Os serviços deverão ser prestados sob inteira 
responsabilidade da Contratada, a quem caberá o fornecimento e 
administração dos recursos humanos necessários; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Os vales-transportes deverão ser 
entregues de acordo com a legislação, e na quantidade necessária à 
locomoção de ida e volta entre as respectivas residências dos funcionários e os 
locais de trabalho da DPE/AM, e de acordo com os dias úteis do mês; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: Tanto vales-transportes como vales-
alimentação deverão ser entregues até o primeiro dia útil de cada mês a ser 
trabalhado, sob pena de rescisão contratual; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO: A Contratada será também 
responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados, por seus 
empregados, ao patrimônio da DPE/AM ou de terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo, bem como por quaisquer acidentes de que eles possam ser vítimas 
durante a execução dos serviços, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
organização da "CIPA", quando for o caso; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO: Qualquer acidente deverá ser 
imediatamente comunicado aos órgãos competentes, em cumprimento as 
normas de proteção e segurança do trabalhador, cabendo à Contratada 
responder pelos direitos trabalhistas e de seguridade; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO: No caso de avarias nos automóveis ou 
nas motocicletas, atropelamentos, multas de trânsito, etc., em que fie,  e 
comprovada a culpa ou dolo do motorista ou do motociclista contratado, ser: a 
Contratada responsabilizada pelos danos e prejuízos diversos ad indos, e m 
como a responder por possíveis ações judiciais; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO: Caso o motorista ou 1  motoci 
contratado observe qualquer defeito ou anormalidade em 1gum v 
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deverá este avisar imediatamente ao Setor de Transporte da DPE/AM, para as 
providências cabíveis. Da mesma forma deverá proceder ao pessoal do serviço 
fluvial; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO: A Contratada ficará obrigada a manter, 
durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO: Não serão admitidas reclamações por 
parte dos empregados da Contratada quanto ao não cumprimento de suas 
obrigações para com eles, quaisquer que sejam em especial atrasos de 
pagamentos e demais benefícios, sendo estes, motivos de rescisão contratual 
a critério exclusivo da DPE/AM, nos termos do Contrato e sem prejuízo das 
sanções legais; 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO: A Contratada se obrigará ainda a 
substituir qualquer funcionário, mediante solicitação por escrito da DPE/AM, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem que caiba qualquer ônus a DPE/AM 
por esta ocorrência. Fora esta hipótese de substituição a pedido, a Contratada 
somente poderá substituir qualquer empregado, em definitivo, mediante 
comunicação à Diretoria Administrativa da DPE/AM; 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO: A Contratada ficará obrigada a concorrer para 
que seus empregados prestem os serviços com pontualidade, educação, 
conduta adequada, padrão moral, zelo, dedicação e eficácia. No caso 
específico dos motoristas, estes deverão observar as normas do Código 
Nacional de Trânsito na condução dos veículos, oferecendo condições de 
segurança aos passageiros transportados; 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO PRIMEIRO: Na hipótese da DPE/AM solicitar a 
redução ou ampliação de sua demanda, a Contratada se obrigará a atender 
tais necessidades, respeitado o limite legal para contratação, dentro do prazo 
estabelecido na requisição, devendo essa ocorrer em tempo hábil para o 
devido cumprimento da solicitação; 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Para comprovar o recolhimento 
dos encargos sociais nos termos da legislação, o pagamento dos tributos e 
outros impostos e taxas obrigatórias na execução dos serviços contratados, a 
Contratada ficará obrigada a apresentar a seguinte documentação, sob pena 
de não serem efetuados os pagamentos e aplicação de multas: 

1 - Até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato: 
a) Cópia do Contrato de Trabalho e do Regulamento Interno da 
Empresa, se houver, bem como do Acordo ou da Convenção Coletiva 
de Trabalho, ou ainda, do Acórdão Normativo proferido pela Justiça do 
trabalho, se for o caso, relativos à categoria profissional a que pertence 
o trabalhador, para que se possa verificar o cumprimento as 
respectivas cláusulas; 
b) Registro de Empregado e cópia das páginas da Carteir 
Trabalho e Previdência Social, atestando a contratação; 
c) Comprovante de cadastramento do trabalhador no gime 
PIS/PASEP. 

2 - A cada 4 (quatro) meses 
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a) Cartão, Ficha ou Livro de Ponto assinado pelos empregados, em 
que constem as horas trabalhadas, normais e extraordinárias; 
b) Recibo de concessão do aviso de férias; 
c) Recibos de pagamento atestando o recebimento de salários 
mensais e adicionais, férias + 1/3 e 13° salário ela  e 2a  parcelas), 
quando da época oportuna, além de salário-família, caso devido, 
assinado pelo empregado, ou, conforme o art. 464 da CLT, 
acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do 
trabalhador; 
d) Comprovantes que atestem o correto depósito do FGTS em conta 
vinculada, aberta para esse fim. 

3 - No caso de rescisão contratual e/ou substituição 
1. Termo de rescisão do contrato de trabalho, devidamente 
homologado, quando o trabalhador tiver há mais de um ano prestando 
serviços na empresa; 
2. Documento que comprove a concessão de Aviso Prévio, trabalhado 
ou indenizado, seja por parte da empresa, seja por parte do trabalhador; 
3. Recibo de entrega da comunicação de dispensa e do requerimento 
de seguro desemprego, nas hipóteses em que o trabalhador possa 
requerer o respectivo benefício; 
4. Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório (GRR) ou Guia de 
Recolhimento Rescisório do FGTS e Informações à Previdência Social 
(GRFP), em que conste o recolhimento do FGTS nos casos em que o 
trabalhador foi dispensado sem justa causa ou em caso de extinção de 
contrato por prazo determinado; 
5. A DPE/AM reserva-se o direito de solicitar, a qualquer tempo, 
outros documentos exclusivos da contratação, cabendo à Contratada 
apresentá-los no prazo de 05 (cinco) dias, ou apresentar justificativa 
plausível, por escrito, para não apresentação, sob pena de 
sobrestamento de pagamento(s) e aplicação de multa correspondente. 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO TERCEIRO: Fornecer uniformes compatíveis 
com as funções desempenhadas para os funcionários, nas quantidades 
necessárias para a conservação e higiene dos mesmos, trocando-os quando 
necessário, sem nenhum ônus adicional para os contratados e nem para a 
DPE-AM, sob pena de aplicação de multas e penalidades prevista em lei; 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO QUARTO: A Contratada deverá fornecer, na 
presença do Fiscal do Contrato, no inicio da prestação dos serviços, e, após 
essa data, a cada 06 (seis) meses, uniforme completo (NOVO) a todos os 
profissionais, conforme as quantidades mínimas e a descrição a seguir, 
independente do estado em que se encontrar o uniforme; 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO QUINTO: A Contratada também deverá 
substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, independ te 
do prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a Contratant ou 
mesmo para os empregados; 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SEXTO: A contratada deverá manter li 
atualizada dos EPIs utilizados, bem como o registro de recebimenÂo as 
por cada funcionário para cada item recebido. 
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PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SÉTIMO: Não será admitido o uso de EPI 
danificado, contaminado ou com qualquer outra condição proibitiva; 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO OITAVO: Os EPIs deverão ser entregues aos 
funcionários, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue 
à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da entrega; 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO NONO: A empresa deverá fornecer, 
equipamentos de segurança e de proteção individual (EPIs) aos seus 
funcionários, correspondentes à função desempenhada, conforme as Normas 
Reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego, sem custo adicional ao 
valor do contrato. Devendo considerar, no mínimo, na estimativa de preço 
global do serviço, as quantidades de EPIs relacionados abaixo, bem como 
trocá-los levando em consideração o prazo de validade e a boa conservação 
dos equipamentos. 

PARÁGRAFO QUADRAGÉSIMO: A Contratada obriga-se, em qualquer 
circunstância e as suas expensas, a respeitar e a cumprir os dispositivos das 
leis Trabalhistas, inclusive no que se refere aos períodos de refeição do seu 
pessoal, responsabilizando-se por eventuais transgressões neste sentido, 
incluindo-se, nesta obrigação, férias, folgas, e substituições, além dos encargos 
trabalhista, previdenciários sociais e tributários, o fornecimento de uniformes, 
crachás e equipamentos de segurança a seus empregados, tais como botas, 
luvas, cintos e quaisquer outros materiais necessários à correta execução dos 
serviços, bem como tornar obrigatório o uso e orientá-los no cumprimento das 
normas, cabendo-lhes a responsabilidade exclusiva pela execução dos 
serviços; 

PARÁGRAFO QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO: A CONTRATADA responderá 
pela idoneidade moral e técnica dos funcionários, respondendo por todo e 
qualquer dano que ocorra em consequência da execução dos serviços; 
CLÁUSULA-QUARTA — DA VIGÊNCIA:  O prazo de duração dos serviços ora 
contratados é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/06/2018 a 
01/06/2019. 
CLÁUSULA-QUINTA: DO VALOR DO CONTRATO:  O Preço Global estimado 
para a prestação do serviço é R$ 41.960,16 (quarenta e um mil novecentos e 
sessenta reais e dezesseis centavos). 

CLÁUSULA-SEXTA: DA FORMA DE PAGAMENTO — O Preço Global 
estimado para a prestação do serviço é R$ R$ 41.960,16 (quarenta e um mil 
novecentos e sessenta reais e dezesseis centavos) a serem pagos em 12 
parcelas mensais no valor de R$ 3.496,68 (três mil quatrocentos e noventa e 
seis reais e sessenta e oito centavos). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor mensal poderá ser proporcionalmente 
reduzido caso a empresa Contratada deixe de alocar todas as pes-: as 
previstas nos diferentes turnos em um determinado lapso temporal; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado em conta ban ia 
da licitante vencedora até o 50 (quinto) dia útil do mês subsequ nte a 
prestação dos serviços, mediante comprovação de regularidade ra co ior 
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Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com a Seguridade Social e com o 
FGTS, e somente após a entrega da documentação abaixo detalhada: 

I - Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura dos serviços prestados; 
II - A partir do segundo mês da prestação dos serviços, cópia da quitação 

das seguintes obrigações patronais referentes ao mês anterior: 
a) Pagamento dos salários dos empregados utilizados no objeto do 

Projeto Básico; 
b) Guia de recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do 

empregador e parte do empregado) relativas aos empregados envolvidos 
neste objeto, devendo constar, na mesma, o CNPJ da Contratada, o número, 
data e valor total das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas às quais se 
vinculam; 

c) Guia de recolhimento do FGTS juntamente com a Relação de 
Empregados envolvidos na execução deste instrumento; 

d) Comprovantes de entrega dos vales-transporte e vales-alimentação, 
referente ao mês em curso. 

III - A ausência de comprovação dos itens citados nas letras a, b, c, d, 
acima, será causa do bloqueio do pagamento até sua respectiva regularização, 
que deverá se dar dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias ou daquele 
decorrente de Lei ou de acordos devidamente homologados. 

IV - Caso proceda a essa irregularidade por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, haverá a rescisão do contrato; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para efeito de desconto de eventuais faltas 
dos funcionários da Contratada, será considerado o período de 23 do mês 
anterior a 22 do mês a que se refere a prestação dos serviços; 

PARÁGRAFO QUARTO: Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra 
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, a Contratada deverá 
substituí-Ia, devendo o prazo para pagamento ser contado da data da 
apresentação da nova fatura, nos termos do Projeto Básico, sem prejuízo aos 
empregados envolvidos na execução deste instrumento. 

PARÁGRAFO QUINTO: Cada Nota Fiscal de Serviço deverá ser 
apresentada a DPE/AM até 05 (cinco) dias úteis antes do encerramento do 
mês da prestação dos serviços, junto ao Protocolo do Geral. Esta unidade 
encaminhará o processo à Diretoria Administrativa, que providenciará a 
conferência e atestação da execução dos serviços. 

PARÁGRAFO SEXTO: Nenhum pagamento será efetuado à licitante 
vencedora enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: O pagamento a ser efetuado em favor da 
CONTRATADA, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte 4de 
tributos e contribuições sociais, de acordo com os respectivos norma Jos 
legais, de: 

a) Imposto Sobre a Renda - IRPJ, Contribuição Social Sobre o 	ro 
Líquido — CSLL, Contribuição para a Seguridade Social ÁCOFI 
Contribuição para o PIS/PASEP; 
b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN 
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CLÁUSULA-SÉTIMA: DA GARANTIA CONTRATUAL-  PARÁGRAFO 
PRIMEIRO: adjudicatário, como condição para assinatura do Termo de 
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas 
neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que 
cumpridas as obrigações contratuais. 

CLÁUSULA-OITAVA: DAS PENALIDADES  - Pela inexecução total ou parcial 
do compromisso assumido, a CONTRATANTE poderá aplicará CONTRATADA 
as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilização civil e penal cabíveis. 

CLÁUSULA-NONA: DA RESCISÃO DO CONTRATO - O presente contrato 
poderá ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, através de 
uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA-DÉCIMA: RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE — A rescisão determinada por ato unilateral da 
CONTRATANTE acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 
sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos de 
CONTRATANTE de: 
1. assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, 
por ato seu; 
2. ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, 
material e pessoal envolvidos na execução deste contrato; 
3. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados ao CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das medidas previstas nos itens 1 e 2 
desta cláusula fica a critério do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade 
ao serviço por execução direta ou indireta. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do item 2 deste artigo, o ato será 
precedido de expressa autorização do Defensor Público Geral da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 
CLÁUSULA-DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO — O presente contrato não 
poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou parcial, a não ser com a 
prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante 
instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial do Estado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cessionário ficará sub-rogado em todas as 
responsabilidades, obrigações e direitos do cedente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pedido de cessão deverá ser formulado por 
escrito e devidamente fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e 
comprovar as razões de força maior que impossibilitem o cumprimento 
contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O cessionário indicado deverá atender a t 
as exigências relacionadas com a sua capacidade e idoneidade q  preen 
todos os requisitos estabelecidos no edital, seus anexos e n4J legi 
especifica. 
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CLÁUSULA-DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO 
DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E 
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR  - 
Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de 
licitação, ou do impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa que aplicou a sanção; já a declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da União, do 
Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, ocorrendo quaisquer das 
hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93, facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10 (dez) dias, 
conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, 
respectivamente. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de suspensão do direito de participar 
de licitação e do impedimento para contratar não poderá ser superior a 02 
(dois) anos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar perdurará enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, ou até que se promova a reabilitação, perante a própria autoridade 
que a aplicou, após 02 (dois) anos. 
CLÁUSULA-DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS - Contra as decisões que 
tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito 
suspensivo: 
1. interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 
dias da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência 
e multa; 
2. interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 
dias da publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de 
licitar, impedimento de contratar ou rescindir administrativamente o contrato; 
3. formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da 
publicação no Diário Oficial do Estado; 

CLÁUSULA-DÉCIMA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E  
EMPENHO - As despesas com a execução do presente contrato correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24101, 
Programa de Trabalho 14.422.3269.1222.0007, Fonte de Recursos 01000000, 
Natureza da Despesa 33903799, conforme Nota de Empenho 2018NE00475, 
emitida pela CONTRATANTE em 22/05/2018, no valor de R$ 24.476,76 (vi te 
e quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavo 	O 

e três reais e quarenta centavos) será empenhado no exercício seguinte. 
saldo restante, no valor de R$ 17.483,40 (dezessete mil quatrocentos e od ta 

CLÁUSULA-DÉCIMA QUINTA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO — ,O pre 
contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos casos ap tad 

:t hr  art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
no objeto ora contratados, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se no contrato não houverem sido 
contemplados preços unitários para o objeto contratado, esses serão fixados 
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no 
parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de supressão dos serviços, se a 
CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, 
estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição 
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber 
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão desde 
que regularmente comprovados. 

PARÁGRAFO QUARTO: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, 
alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, 
quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou 
para menos, conforme o caso. 

PARÁGRAFO QUINTO: Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA 
comunicar ao CONTRATANTE os eventos previstos no parágrafo anterior e 
repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços do objeto ora 
contratados, sob pena, de no caso de redução dos valores, ser obrigada a 
indenizar imediatamente o CONTRATANTE com a cominação das demais 
penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA-DÉCIMA SEXTA: CONTROLE -  A CONTRATANTE 
providenciará, nos prazos legais, remessa de exemplares do presente contrato 
ao TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS. O CONTRATANTE não se 
responsabilizará por indenização de qualquer natureza em decorrência de atos 
ou fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle da Execução Orçamentária e 
da Administração Financeira. 

CLÁUSULA-DÉCIMA SÉTIMA: DOCUMENTAÇÃO - A CONTRATADA e seus 
representantes legais apresentaram neste ato os documentos comprobatórios 
de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente, 
inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários 
públicos, a que estiver vinculada. 

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

CLÁUSULA-DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO — O CONTRATANTE ob q a- 
se a prover às suas expensas, devendo nesta data providenciá- 	a 
publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para oc rrer no,  pra:- • 
de 90 (noventa) dias no Diário Oficial do Estado, a contar do q 	o di útil 
mês subsequente ao da assinatura. 
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CLÁUSULA-VIGÉSIMA: CLÁUSULA ESSENCIAL — Constitui, também, 
cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte 
da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de exceção 
de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção do 
fornecimento do objeto contratado, exceto nos casos previstos na Lei n° 
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. 

CLÁUSULA-VIGÉSIMA PRIMEIRA: NORMAS APLICÁVEIS — O Presente 
Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas 
disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas 
normas, desde já, entendem-se como integrantes do presente Projeto Básico, 
especialmente a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e a legislação referente 
aos Planos Econômicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas 
econômicas deste contrato, declarando a CONTRATADA conhecer todas 
essas normas, e concordando em sujeitar-se às estipulações, sistemas de 
penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não 
expressamente transcritas no presente instrumento. 

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

Manaus, 2 	maio de 2018. 

RAFAEL VINHEIRO ONT 	BARBOSA 
Defensor Pú o Geral do Estado 

TESTEMUNHAS: 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 008/2018-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.002174/2018-51-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e a AIGP Serviços Empresariais 
LTDA. 

OBJETO: Contratar pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviço de mão de obra indireta para o polo 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas em 
Parintins — DPE/AM 
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018 

VIGÊNCIA: 01/06/2018 a 01/06/2019 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 41.960,16 
(quarenta e um mil novecentos e sessenta reais e 
dezesseis centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 01000000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0007, 
Natureza da Despesa: 33903799, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de 
Empenho n° 2018NE00475 de 22/05/2018, no valor de 
R$ 24.476,76 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e 
seis reais e setenta e seis centavos), ficando o saldo 
restante, no valor de R$ R$ 17.483,40 (dezessete mil 
quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), a 
ser empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZO S, m Manaus, 28 de maio de 
2018. 

R el in e •Mont 	arbosa 
Defensor rúblico  Geral do Estado 
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no prontuário da Corregedoria Geral; ou 
b) recomendação escrita, que pode ser também de caráter 
geral quando o tema tratado assim comportar. 
§ 2° A violação dos termos da recomendação ou entrevista 
orientadora citadas no dispositivo anterior será 
considerada descumprimento do dever legal, a ser 
apurado através de processo disciplinar próprio. 
Art. 18. A Defensoria Pública, por meio da Corregedoria 
Geral e da Escola Superior, promoverá aos seus membros 
e servidores a ampla divulgação e estudo deste Código de 
Ética para sua fiel observância. (Alterado pela Resolução 
n° 010/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
18 5 2018 
Art. 19. Este Código entrará em vigor na data de sua 
publicação. (Alterado pela Resolução n° 010/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOEIDPE em 18.5.2018) 

Manaus, AM, 30 de maio de 2018. 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 008/2018-DPE/AM 
PROCESSO: 20000.002174/2018-51-DPE/AM 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e a AIGP Serviços Empresariais 
LTDA. 
OBJETO: Contratar pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviço de mão de obra indireta para o polo 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas em 
Parintins — DPE/AM 
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018 

VIGÊNCIA: 01/06/2018 a 01106/2019 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 41.960,16 
(quarenta e um mil novecentos e sessenta reais e 
dezesseis centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 01000000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0007, 
Natureza da Despesa: 33903799, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de 
Empenho n° 2018NE00475 de 22/05/2018, no valor de 
R$ 24.476,76 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e 
seis reais e setenta e seis centavos), ficando o saldo 
restante, no valor de R$ R$ 17.483,40 (dezessete mil 
quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), a 
ser empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 
2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
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CAL DEFENSORIA PÚBLICA 
tt DO ESTADO DO AMAZONAS 

PORTARIA N° 468/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso XII da Lei Complementar n° 01 
de 30 de março de 1990, consolida na forma do art. 9° da Lei n°51, de 21.07.2004, 
e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do contrato administrativo 
será acompanhada e fiscalizada por representante da administração, especialmente 
designado para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no 
âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou 
distorções existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 
da Lei 8.666/93, o servidor JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, 
matricula n° 154.056-4C para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal 
do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de 
mão de obra indireta para o polo da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas em Parintins — DPE/AM. 

08/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 28 de maio de 2018. 

11111 
Rafae 	Iro • ntel Ba •osa 
Defensor Púb co Geral do stado 
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Objeto do Contrato N° do Contratc 
Contratar pessoa jurídica especializada 
prestação de serviço de 
mão de obra indireta para o polo da 
Defensoria Pública do Estado do Amaz 
em Padntins — DPE/AM. 
AIGP Serviços Empresariais LTDA. 

008/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 
2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N° 4613/2018-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, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, o servidor 
JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, matrícula 
n° 154.056-4C para, sem prejuízo de suas atribuições, 
atuar como fiscal do Contrato indicado no quadro desta 
Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contratc 
Contratar pessoa jurídica especializada n 
prestação de serviço de 
mão de obra indireta para o polo da Defe 
Pública do Estado do Amazonas em Parir 
— DPE/AM. 

08/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 
2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 471/2018-GDPGIDPEIAM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9°, 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; 

RESOLVE: 
EXONERAR, a pedido, a contar de 01 de junho de 2018, 
nos termos do artigo 88, inciso I, da Lei Complementar n° 
01, de 30 de março de 1990, c/c com o artigo 55, inciso, 
da Lei n° 1.762, de 14 de novembro de 1986, JHEISE DE 
FÁTIMA LIMA DA GAMA, matrícula n° 000.299-2A, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Defensor 
Público de 2' Classe, do quadro de Defensores Públicos da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 



Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Maceió, 307 Nossa Senhora das Graças 1 

Manaus/AM 1 CEP 69053 — 135 1 Telefone (92) 3233-2087 1 
E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  

ak DEFENSORIA PÚBLICA 
WI DO ESTADO DO AMAZONAS 

PORTARIA N° 467/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso XII da Lei Complementar n° 01 
de 30 de março de 1990, consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 21.07.2004, 
e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do contrato administrativo 
será acompanhada e fiscalizada por representante da administração, especialmente 
designado para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no 
âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou 
distorções existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 
da Lei 8.666/93, o servidor AUGUSTO LOBATO RODRIGUES GUIMARÃES, matrícula 
n° 000.462-6 A para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar como gestor do 
Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de 
mão de obra indireta para o polo da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas em Parintins — DPE/AM. 
AIGP Serviços Empresariais LTDA. 

008/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 28 de maio de 2018. 

Ra 	heiro 	 rbosa 
Defensor Públ 	Geral do stado 
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frase contida nas instruções da capa do Caderno de 
Questões para a Folha de Respostas, para posterior 
exame grafotécnico. 

5. Por medida de segurança do certame poderão ser 
utilizados, a qualquer momento, detectores de metais 
nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em 
qualquer dependência do local de prova. 

6. O candidato deverá observar todas as instruções con- 
tidas no Edital n°01/2017 de Abertura de Inscrições, 
especialmente as dispostas no Capitulo 7 (Da Pres-
tação das Provas), e neste Edital de Convocação. 

Manaus/AM, 29 de maio 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral 

Presidente do Conselho Superior 

20000.000296612018-26, datado de 07/0512018; 
RESOLVE: 

I - DESIGNAR o Defensor Público de 4° Classe Messi Elmer 
Vasconcelos Castro, para exercer cumulativamente suas 
funções na 1°, 3°, 48, 58, 6° e 78  Defensoria Pública Forense 
do Juizado Especial, a partir de 07 de maio de 2018; 
II — ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percentual 
de 10% (dez por cento), proporcionais ao período 
supracitado, sobre os vencimentos do Defensor Público 
mencionado neste ato, na forma do art. 40, § 3°, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, li de maio de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

'PORTARIA N.° 42012018-GDPG/DPE/AM 
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 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 a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do art. 
9°, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a Portaria n° 462/2018-GDPG/DPEJAM, 
que cessou os feitos da Portaria n° 827/2018-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM, edição 546 de 31/10/2017, na parte que designou 
o Defensor Público Messi Elmer Vasconcelos Castro, na 
Força Tarefa do Sistema Penitenciário do Amazonas 
CONSIDERANDO o constante no Processo n° 

PORTARIA N° 46712018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso 
XII da Lei Complementar n°01 de 30 de março de 1990, consolida 
na forma do art. 9° da Lei n°51, de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está 
diretamente relacionada ao acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do 
contrato administrativo será acompanhada e fiscalizada por 
representante da administração, especialmente designado para a 
função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor autoridade 
para acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do 
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito da sua esfera de 
ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou distorções 
existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, 
inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, o servidor AUGUSTO 
LOBATO RODRIGUES GUIMARÃES, matricula n° 000.462-6 A 
para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar como gestor do 
Contrato indicado no quadro desta Portaria. 
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Objeto do Contrato N° do Contratc 
Contratar pessoa jurídica especializada 
prestação de serviço de 
mão de obra indireta para o polo da 
Defensoria Pública do Estado do Amazi 
em Parinfins — DPE/AM. 
AIGP Serviços Empresariais LTDA. 

00812018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 
2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N° 468/2018-GDPG1DPEIAM 

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

Objeto do Contrato N° do Contratc 
Contratar pessoa jurídica especializada n 
prestação de serviço de 
mão de obra indireta para o polo da Defei 
Pública do Estado do Amazonas em Parir 
— DPE/AM. 

08/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 
2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 471/2018-GDPG/DPE1AM 
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; 

RESOLVE: 
EXONERAR, a pedido, a contar de 01 de junho de 2018, 
nos termos do artigo 88, inciso I, da Lei Complementar n° 
01, de 30 de março de 1990, c/c com o artigo 55, inciso I, 
da Lei n° 1.762, de 14 de novembro de 1986, JHEISE DE 
FÁTIMA LIMA DA GAMA, matrícula n° 000.299-2A, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Defensor 
Público de 20  Classe, do quadro de Defensores Públicos da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
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Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador de NE: 

Saldo Anterior: 
Data de Entrega: 
Ordenado, de Despesa: 

24.476,76 	 Valor Disponível 
Defensorla Publica do Estado do Amazonas - DPE/AM 
EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

24.476,76 

01/06/2018 

ara Pinto 
ladoria Int a 

/t/that ,  
Vladya Catherine Pascareili Oliveira 

Diretora Financeira 

DPE/AM 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 
024101- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2018NE00475 	/ 

Data Emissão 
22/05/2018 

Gestão 
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 

Processo 
024101.002174/2918 

NE Original 

Credor 
12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 

Licitação 
8- Pregão Eletrônico 

Referãncla 
An. 2',5 V, Lei 10.520/02 

Evento 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 
3 - Global 

Valor 
24.476,76 

Unidade Orçamenbiria 	24101 	 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.1222.0007 	. 
Fonte Recurso 	 01000000 	 Recursos Ordinários 
Natureza Despesa 	33903799 	 Outras Locamos De Mao-De-Obra 

Município 	0340- PARINTINS 	 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 
Malo 	 0.00 	Junho 	 3.496,68 	Julho 	 3.496,68 	Agosto 	 3.496,68 
Setembro 	 3.496,68 	Outubro 	 3.496,68 	Novembro 	 3.496,68 	Dezembro 	3.496,68 

Descrição dos Itens 

Unid. 
Item 08 

Descrição 	 Gide 
MOTORISTA DE CARRO LEVE: 01 homem: Jornada : 08(oito) horas ciihrlas, 44 (quarenta e quatro) horas 	7 
semanais ou C01110M13 horkio estabelecido pelo õrgaz 
Objeto: Prestação de Serviços de Mão de Obra Indireta, para a Unidade da Defensorla Pública do Estado do 
Arnazonas-DPE/AM, em Pada:ias/AM; 
Contrato n• 008/2018, a ser celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a empresa AIGP 
Serviços Empresariais Lida-Ma; conforme Projeto Basto; 
Memorando n' 029/20184POL0-PARIN11NSAPEMM; 
Pregão Eletrônico n' 007/2017-CL/DPE/AM, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas-DOE/AM, no dia 
17/11/2017; 
Ata de Registro de Pregos re 003/2017-OPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas-DOE/AM, no 
dia 21/11/2017; 
Projeto Básico n' 020/2018-GGC/DPFJAM; 
Ata de Registro de Compra de Ata Pn5pda n'010/2018-DADA)PE/AM; 
Vigência: 01/06/2018 a 01/06/2019; 
Vabr Global: RS 41.960,16; 
Valor Mensal: RS 3.495,68. 

Valor Enpenhaio em 2018: RS 24.476,16; 
Valor Emsenhaio em 2019: RI 17.483,40. 

Preço Unitário Preço Total 
3,496.6800 
	24.476,76 

Ruí': 	 ,r,c7 
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