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CONTRATO N° 010/2017-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK 
DE INTERNET, celebrado entre a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS e a empresa RN 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA - ME. 

Processo Administrativo n° 20000.005441/2017-61-DPE/AM 

Aos 13 dias do mês de novembro de 2017, nesta cidade de Manaus, na sede 
da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, através do FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS situada 
na Rua Maceió, n° 307 — Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, 
inscrita no CNPJ sob o n°. 19.439.861/0001-07, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu Defensor 
Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA, brasileiro, 
casado, defensor público 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 empresa RN SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 
ME, estabelecida em Parintins/AM, Rua Mozart , n° 2654, bairro Emílio, CEP 
69153-380., com CNPJ n° 08.277.259/0001-96, neste ato representada por sua 
Sócia, Senhora NOELY DE JESUS FRANÇA, brasileira, solteira, residente e 
domiciliado na Rua Mozart de Freitas, n° 2654, Bairro Emílio Moreira, 
Parintins/AM, CEP: 69153-380, portador do R.G. n° 1520151-1 e do C.P.F n° 
653.758.152-49, daqui por diante denominada CONTRATADA, celebram o 
presente TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK 
DE INTERNET, em consequência da dispensa de licitação, com espeque no 
art. 24, II da Lei n° 8.666/93, tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo n° 20000.005441/2017-61, doravante referido por PROCESSO, 
na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE 
INTERNET, 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 - DO OBJETO: Contratar serviço de link de interne e 
1 Mb e 2 Mb, via rádio, incluindo instalação, ativação, configuração e su o 1  e 
técnico para o Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Amazona o 
Município de Parintins pelo período de 4 (quatro) meses, con 
especificações constantes no Termo de Referência n.° 016/2017-CTI. 
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CLÁUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUÇAO: Os serviços ora 
contratados serão realizados sob o regime de empreitada por preço unitário. 
Parágrafo Único: O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente e 
definitivamente como disposto no art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA FISCALIZAÇÃO: A CONTRATANTE é 
assegurado o direito de, a seu critério e através de Representante 
especialmente designado, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização 
de todas as fases de execução dos serviços e do comportamento do pessoal 
da CONTRATADA, sem prejuízo desta de fiscalizar seus empregados, 
prepostos ou serviçais. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados 
pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo: A existência e atuação da fiscalização da 
CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e ás 
consequências e implicações, próximas ou remotas. 

Parágrafo Terceiro: O Representante da Administração anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 
determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

Parágrafo Quarto: As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do Representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA é obrigada a manter preposto, aceito pela 
CONTRATANTE, no local do serviço, para representá-lo na execução do 
Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além 
das obrigações previstas no Edital, a CONTRATADA é obrigada a adotar todas 
as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em 
consequência da execução dos trabalhos, inclusive os que possam afetar os 
serviços a cargo de concessionários. 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remo 
ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato 
que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ouj4e 
materiais empregados. 
Parágrafo Segundo: Os tempos máximos para atendimento e soluçá' 
problema por parte da CONTRATADA serão contados a partir da abertur 
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chamado técnico, que deverá ser efetuado pelo Representante da 
CONTRATANTE, e serão de até: 

I —Em caso de problemas com a prestação dos serviços, a CONTRATADA terá 
o prazo máximo de 24 horas úteis para reativação do mesmo, após a 
solicitação do serviço, sem custos para a CONTRATANTE; 

II — 04 (quatro) horas úteis a partir do início do atendimento técnico, cujo 
horário deve ser registrado pelo Representante da CONTRATADA, para a 
solução do problema apresentado. 

CLÁUSULA QUINTA — OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
Além das obrigações previstas no mencionado no Edital, a CONTRATADA é 
única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos 
e prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
dos serviços objeto deste Contrato, quaisquer que tenham sido as medidas 
preventivas adotadas, respondendo por si e seus sucessores, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA é também responsável por todos os 
encargos e obrigações concernentes às legislações social, trabalhista, 
tributária, fiscal, comercial, securitária e previdenciária, que resultem ou 
venham a resultar da execução deste Contrato, bem como por todas as 
despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários 
extraordinários (diurno e noturno), despesas com instalações e equipamentos 
necessários aos serviços e, em suma, todos os gastos e encargos com 
material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA obriga-se a afastar qualquer 
empregado ou funcionário seu do local dos serviços, cuja presença, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, seja considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade 
e perfeição dos mesmos. 

Parágrafo Terceiro: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos decorrentes das legislações mencionadas no PARÁGRAFO 
PRIMEIRO desta CLÁUSULA, não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto do Contrato ou 
restringir sua execução. 

Parágrafo quarto: Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos à 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
notificação à CONTRATADA do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob 
pena de multa de 1% (um por cento) desse valor por dia de atraso. 

CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA: O prazo de duração dos serviçf4 tora 
contratados é de 4 (quatro) meses, contados a partir de 21/11/2 
21/03/2018. 



DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 

DO AMAZONAS 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Maceió, 307, Nossa Senhora das Graças — Manaus/AM, CEP 69053-135 

Telefone: (92) 3233-2087/ Fax: (92) 3234-3097 
E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  

Parágrafo Único: A CONTRATANTE é obrigada a rejeitar, no todo ou em 
parte, os serviços executados em desacordo com este Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PREÇO DOS SERVIÇOS: Pelos serviços ora 
Contratados a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 7.481,20 (sete mil 
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos), os quais serão pagas em 5 
(cinco) parcelas conforme cronograma de execução demonstrado abaixo: 

Exercício 2017 Exercício 2018 
ITEM SERVIÇO 21a 

30/11/17 
01 a 

31/12/17 
01 a 

31/01/18 
01 a 

28/02/18 
01 a 

21/03/18 

01 

Serviços 	de 	link 
de internet de 2 
Meg abits 
dedicado, 	via 
rádio, incluindo a 
instalação, 
ativação, 
configuração 	e 
suporte técnico 

676,00 2.027,90 2.027,90 1.351,90 

02 

Serviços 	de 	link 
de internet de 1 
Megabits 
dedicado, 	via 
rádio, incluindo a 
instalação, 
ativação, 
configuração 	e 
suporte técnico 

1.397,50 

CLÁUSULA OITAVA — DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à 
CONTRATADA será efetuado em correspondência com os serviços prestados 
mensalmente, com os valores fixados na cláusula anterior, mediante 
apresentação de faturas na sede da Contratante até o dia 05 do mês seguinte, 
para serem devidamente atestadas pelo setor competente da CONTRATANTE, 
faturas essas que serão processadas e pagas segundo a legislação vigente, 
devendo nesta oportunidade ser comprovado o recolhimento dos encargos 
previdenciários decorrentes deste Contrato. 

Parágrafo Único: A inadimplência da CONTRATADA quanto ao recolhim to 
dos encargos previdenciários autoriza a CONTRATANTE, na ocasiã 	o 
pagamento, a reter as importâncias devidas, como garantia, a 
comprovação, perante a fiscalização, da quitação da divida, na form 
parágrafo primeiro do art. 31 da Lei n°8.212/91. 
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CLÁUSULA NONA — GARANTIA DOS SERVIÇOS: A CONTRATADA garante 
os serviços executados, comprometendo-se a corrigir qualquer defeito que se 
verifique, em conformidade com as disposições contidas no Projeto Básico. 
CLÁUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTE: 
1. Os preços propostos permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 
(doze) meses, na forma do parágrafo 1°, artigo 28, da Lei 9.069 de 29.06.95. 
2. Os preços poderão ser reajustados somente depois do decorrido o prazo 
estipulado no item anterior, pela variação apurada no período do índice IGP-M / 
FGV. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. 

11.1 — Será admitida a repactuação dos preços do serviço contratado, desde 
que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses. 

11.2 — O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação 
será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir: 

11.2.1 — É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e 
benefícios não previstos na proposta original, exceto quando se tornarem 
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo 
ou convenção coletiva de trabalho. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES: Em caso de 
inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer inadimplemento 
ou infração contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal, ficará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93. 
Parágrafo Primeiro: Serão aplicadas as seguintes penas: 

I — Advertência; 
II — Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia, até o 
trigésimo dia de atraso, se o objeto não for entregue na data prevista, sem 
justificativas aceitas pelo Estado; 

III — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Objeto não realizado, na 
hipótese de rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá-
lo. 

IV — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens solicitados, em capo 
de recusa da empresa prestadora de serviço em assinar o Contrato; e 
V — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens cotados hêla 
Empresa em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas do edi 
proposta e do contrato. 

e 	 r" 
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Parágrafo Segundo: As penas acima serão impostas pela autoridade 
competente, assegurada à CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via 
administrativa. 
CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA — DA RESCISÃO DO CONTRATO: O 
presente Contrato poderá ser rescindido em quaisquer hipóteses elencadas no 
art. 78, através de uma das formas prescritas no art. 79, ambos os artigos da 
Lei n° 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
DA CONTRATANTE: A rescisão determinada por ato unilateral da 
CONTRATANTE acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 
sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos da 
CONTRATANTE de: 
1. Assunção imediata do objeto deste Contrato no estado em que se encontrar, 
por ato seu; 

2. Ocupação e utilização se forem 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 à CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro: A aplicação das medidas previstas nos itens 1 e 2 desta 
Cláusula fica a critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao 
serviços por execução direta ou indireta. 
Parágrafo Segundo: Na hipótese do item 2 deste artigo, o ato será precedido 
da expressa autorização do Defensor Público Geral do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — 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 da CONTRATANTE e sempre mediante 
instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial do Estado. 

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

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

Parágrafo Terceiro: O cessionário indicado deverá atender a toda as 
exigências relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher 	os 
os requisitos estabelecidos no edital e na legislação específica. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

e  DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, IMPEDIMENTO DE CONTR  
1 



de 

Gabinete do Defensor Público Geral 
DEFENSORIA 

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

E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  
E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR: 
Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93, caberá a 
declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou do 
impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa que 
aplicou a sanção. 

Parágrafo Primeiro: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar é 
aplicável á Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

Parágrafo Segundo: Nesses casos, é 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 Terceiro: As sanções a que se refere esta Cláusula serão 
obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado do Amazonas. 

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

Parágrafo Quinto: A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
persistirá 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 SÉTIMA — DOS RECURSOS: Contra as decisões que 
tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito 
suspensivo: 

1. Interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis 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 
(cinco) dias úteis 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 sançã 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) 
úteis da publicação no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DAS ALTERAÇÕES DO CONTRAT 
c presente Contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos y  

apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

rt 
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Parágrafo Primeiro: No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA 
já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão 
ser pagos pela 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 Segundo: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados 
ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais 
ou para menos, conforme o caso. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA —CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO CONTROLE - A 
CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de exemplares 
do presente contrato ao TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS. A 
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 VIGÉSIMA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente 
exercício, à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

1. Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, Programa de 
Trabalho: 14.126.3269.2150.0001, Natureza da Despesa: 33903957, tendo 
sido emitida pela CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de 
Empenho n° 2017NE00641 de 07/11/2017, no valor de R$ 2.073,50 (dois mil 
setenta e três reais e cinquenta centavos) de um Valor Global de R$ 7.481,20 
(sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos), ficando o saldo 
restante no valor de R$ 5.407,70 (cinco mil quatrocentos e sete reais e setenta 
centavos) a ser empenhado no exercício seguinte. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — FORO: O foro do presente Contrato é o 
da cidade de Manaus, com expressa renúncia da CONTRATADA a qu quer 
outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — PUBLICAÇÃO: A CONTRA 
obriga-se a prover, às suas expensas, providenciar a publicação, em fo 
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extrato, do presente contrato, no Diário Oficial do Estado e DOEDPEAM, no 
prazo do parágrafo único do Art. 61 da lei n°8.666/93. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — CLÁUSULA ESSENCIAL: Constitui, 
também, cláusula essencial do presente Contrato, de observância obrigatória 
por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de 
exceção de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção da 
prestação dos serviços, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo Único: A CONTRATADA está 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. 

VIGÉSIMA QUARTA — 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 termo, 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 as 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 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus 
legítimos e legais efeitos. 

Manaus, 13 de novembro de 2017. 



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

Manaus/AM, CEP 69053-135 
Telefone: (92) 3233-2087/ Fax: (92) 3234-3097 

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

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 

DO AMAZONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 010/2017-
DPE/AM 
PROCESSO: 20000.005441/2017-DPE/AM 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e a empresa RN Serviços de 
Telecomunicações Ltda. - ME 
LICITAÇÃO: Ata de Dispensa de Licitação n° 036/2017-
DPE. 
OBJETO: Contratar serviço de link de internet de 1 Mb e 
2 Mb, via rádio, incluindo instalação, ativação, 
configuração e suporte técnico para o Núcleo da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no Município 
de Parintins pelo período de 4 (quatro) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro de 2017. 
VIGÊNCIA: doze (04) meses, contados de 21/11/2017 a 
20/03/2018. 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 7.481,20 (sete 
mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, 
Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001, 
Natureza da Despesa: 33903957, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a Nota de 
Empenho n° 2017NE00641 de 07/11/2017, no valor de 
R$ 2.073,50 (dois mil setenta e três reais e cinquenta 
centavos) de um Valor Global de R$ 7.481,20 (sete mil 
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos), 
ficando o saldo restante no valor de R$ 5.407,70 (cinco 
mil quatrocentos e sete reais e setenta centavos) a ser 
empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 13 de 
novembro de 2017. 

Rafael Vinheiro M 	osa 
Defensor Púb 	Geral do Estado 
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Manaus, 17 de novembro de 2017. 

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

exercício 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N°  
010/2017-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.005441/2017-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM e a empresa 
RN Serviços de Telecomunicações Ltda. - ME 

LICITAÇÃO: Ata de Dispensa de Licitação n°  
036/2017-DPE. 

OBJETO: Contratar serviço de link de intemet 
de 1 Mb e 2 Mb, via rádio, incluindo instalação, 
ativação, configuração e suporte técnico para o 
Núcleo da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas no Município de Parintins pelo 
período de 4 (quatro) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro de 
2017. 

VIGÊNCIA: doze (04) meses, contados de 
21/11/2017 a 20/03/2018. 
VALOR: O valor global estimado é de 
R$ 7.481,20 (sete mil quatrocentos e oitenta e 
um reais e vinte centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 02010000, Programa de Trabalho: 
14.126.3269.2150.0001, Natureza da Despesa: 
33903957, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a 
Nota de Empenho n° 2017NE00641 de 
07/11/2017, no valor de R$ 2.073,50 (dois mil 
setenta e três reais e cinquenta centavos) de 

um Valor Global de R$ 7.481,20 (sete mil 
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte 
centavos), ficando o saldo restante no valor de 
R$ 5.407,70 (cinco mil quatrocentos e sete 
reais e setenta centavos) a ser empenhado no 
exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 13 de novembro de 2017. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
PRELIMINAR DOS CANDIDATOS 

APROVADOS NO PSE 2017.3 - DPE/AM 

Doc.: 00000.077518/2017-98 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições, e 
Considerando as disposições nos termos da 
Lei Nacional n° 11.788/2008 e Resolução n° 
54/2014 - CSDPE/AM, que regulamenta o 
Estágio Multidisciplinar da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o disposto no § 52  do Art. 17 
da Lei 11.788 de 2008 que assegura às 
pessoas com deficiência o percentual de 10% 
(dez por cento) das vagas oferecidas pela parte 
concedente onde os candidatos portadores de 
deficiência aprovados no certame, estes serão 
classificados em listagem à parte. 

RESOLVE: 

Refáel ~beiro Monteiro Barti0Á 
U' 0aknL 
António -Cavalcante de Albuquerque Júnior 

I.  Leonardo Cunho e Sava o Agulite 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus - AM 
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etDEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
Gabinete do Defensor Público Geral 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 010/2017-
DPE/AM 
PROCESSO: 20000.005441/2017-DPE/AM 
CONTRATANTES: Defensoría Pública do Estado do 
Amazonas - DPE/AN1 e a empresa RN Serviços de 
Telecomunicações Ltda. - ME 
LICITAÇÃO: Ata de Dispensa de Licitação n° 036/2017-
OPE. 
OBJETO: Contratar serviço de link de intemet de 1 Mb e 
2 Mb, via rádio, incluindo instalação, ativação, 
configuração e suporte técnico para o Núcleo da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no Município 
de ParIntins pelo período de 4 (quatro) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro de 2017. 
VIGÊNCIA: doze (04) meses, contados de 21/11/2017 a 
20/03/2018. 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 7.481,20 (sete 
mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, 
Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001, 
Natureza da Despesa: 33903957, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercido a Nota de 
Empenho n° 2017NE00641 de 07/11/2017, no valor de 
R$ 2.073,50 (dois mil setenta e três reais e cinquenta 
centavos) de um Valor Global de R$ 7.481,20 (sete mil 
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos), 
ficando o saldo restante no valor de R$ 5.407,70 (cinco 
mil quatrocentos e sete reais e setenta centavos) a ser 
empenhado no exercido seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 13 de 
novembro de 2017. 



Patrícia Brito Morá 
ia Adjunta da Controlada Interna 

DPE/AM 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

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

Número Documento 
2017NE00641 

Data Emissão  
07/11/2017 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.00544112017 

NE Original 

Credor 
08277259000196- R N SERVIÇOS DE TELECOMÚNICAÇOES LTDA 

Licitação 
5 - Dispensa de Licitação 

Referência 
Ar124; II; Lei 8.686/93 

Evento 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

3 - Global 

Valor 
2.073,50 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO 
Programa Trabalho 	14.126.3269.2150.0001 	Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação 
Fonte Recurso 	02010090 	 Recursos Diretamente Arrecadados 

AMAZONAS 

Natureza Despesa 33903957 	 Servidos De Processamentos De Dados 

Município 	9999  - Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

:onvênio 	 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 	 0,00 
Setembro 	 0,00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 676.00 	Dezembro 	1.397,50 

Descrição dos Itens 

	

Unid. 	Descrição 
	

Otde Preço Unitário Preço Total 

	

Item 	Serviço de Link de Internet de 1 Megahits dedicado, via Rádio, Incluindo a Instalação, ativação, configuração e 
	01 
	

1,397.5000 
	

1.397,50 
suporte Nato. 

	

Ikam 	Serviço de Unk de Internet de 2 Megabits dedicado, via Radio, incluindo a Instalação, ativação, configuração e 	01 	676.0300 	676,00 
suporte Monto; 
Contrato n• 010/2017, a ser celebrado entre a Detensoria Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM e a Empresa 
Rn Sento de Telecomunicações Ltda-ME; 
Objeto: Contratação de Pessoa Jurldlca Especializada na Prestação de Serviços de Link de Internet para Núcleo da 
Defensorla Pública do Estado do Amazonas-DPEJAM, no Município de ParIntIns/AM, pelo período de 4 (quatro) 
meses, conforme Termo de Ftetergnota; 
Memorando ret 057/2017-CTIMPFJAM; 
Tenro de Referência n'016/2017/CTIOPE/AM, 
Parecer n 298/2017-0AJAI/OPEMM: 
Ata de Dispensa de Licitação re 032/2017-DADA)PE/AM. 
Duração de Serviço: 04 Meses; 
Vigência: 21111/2017a 200312018; 
Valor Gbbal: FtS 7.481,20; 
Remoia Única: R$ 1.397.50; 
Valor Mensal: RS 2.027.90; 
Veta Empenhado 2017: RS 2.073.50: 
Valor a ser Empenhado em 2018: RS 5.407,70. 

Vladya Catherine Pasmai 'eira 
Diretora FinanceirapE /AM  

Saldo Anterior: 
	 40.762,29 
	

Valor do Empenho: 	2.073,50 	 Valor Disponível 
	

38.688,79 

Data de Entrega: 
	07/11/2017 	 Local de Entrega: 

	 Defensmia Publica do Estado do Amazonas - DPE/AM 

Ordenada de Despesa: 
	 Usuário Operador da NE: 

	EMILM AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 
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