
ap DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

TERMO DE CONTRATO N° 003/2016-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
•DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
através do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS — FUNDPAM E A 
EMPRESA IKHON - GESTÃO, CONHECIMENTOS E 
TECNOLOGIA LTDA. 

Processo Administrativo N° 20000.000170/2016-DPE/AM 

Ao primeiro dia do mês de Junho de 2016, nesta cidade de Manaus, na sede da DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, através do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS — FUNDPAM, situado na Rua Maceió, n° 307 — Bairro 
Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrito no CNPJ sob o n°. 19.439.861/0001-07, 
neste ato representado pelo' senhor Defensor Público Geral, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro 
Barbosa, brasileiro, casado, Defensor Público, RG 1181876-0 SSP/AM e CPF n°628.345.252-34, 
residente e domiciliado nesta cidade, no Condomínio Residencial San Lorenzo, n°416, Apto 1403-
Adrianópolis, e a empresa IKHON- GESTÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o h° 05.355.405/0001-66, sediada na SCRN 
710/711- Bloco A — Entrada 52 — 2° Andar — Asa Norte, Brasília/ DF, - CEP 70.750-610, adiante 
designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por seu diretor, Sr. FABIANO 
CARVALHO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° 1.378.119 SSP/RR e CPF n°. 
510.554.492-72, em consequência da Portaria de Inexigibilidade n°252/2016, publicada no Diário 
Oficial do Estado n° 33290, edição de 25 de Maio de 2016, tendo em vista o' que consta no 
Processo Administrativo n° 20000.000170/2016-DPE/AM, doravante referido por PROCESSO, na 
presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS — PRÓTON, que se regerá pelas normas da Lei 
n° 8.666/93, e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO — O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de suporte/manutenção, desenvolvimento e hospedagem do Sistema de Informações 
Documentais - PRÓTON, na forma da proposta comercial às fls. 108 a 112 e do Projeto Básico às 
fls. 113 a 116 do PROCESSO, os quais passam a integrar o presente instrumento, como se nele 
estivessem transcritos. 

Parágrafo único — Os serviços objeto do presente contrato serão executados n prédio 
sede/administrativa da Defensoria Pública localizado na Rua Maceió, n° 307, Bairri Nossa 
Senhora das Graças e demais unidades componentes da estrutura da Defensoria P • lica do 
Estado do Amazonas, e/ou nas instalações da CONTRATADA, de acordo com a neces 	de. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO - Os serviços ora contratados r 
Cláusula Primeira serão realizados sob o regime de empreitada por preço global. 
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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 — Nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, a 
CONTRATANTE designa o Chefe do Centro de Informática para exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da 
CONTRATADA, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com sua 
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 
isto sem prejuízo do dever da CONTRATADA de fiscalizar seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

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 às consequências e implicações perante terceiros, próximas ou remotas e 
por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições, vício redibitório ou de qualidade 
inferior. A ocorrência de qualquer dos vícios acima mencionados não implica corresponsabilidade 
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

Parágrafo terceiro — As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção de 
medidas convenientes. 

Parágrafo quarto — A contratada é obrigada a manter preposto, aceito pela Administração, no 
local do serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA: OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — A CONTRATADA é 
obrigada a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em 
consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços a cargo de 
concessionários. 

Parágrafo único — A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

CLÁUSULA QUINTA: OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - A CONTRATADA 
é única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de 
qualquer natureza, causados direta ou indiretamente a CONTRATANTE ou a 	rceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, objeto deste contrato e • cisquer 
que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus suce 	s, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanha 	pela 
CONTRATANTE. 

Parágrafo primeiro — A CONTRATADA é também responsável por todos os en "gos e 
obrigações concernentes às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercia, ,4 ritária, 
previdenciária que resultem ou venham a resultar a execução deste contrato, bem como por to 
as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurho 
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e noturno), despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, 
todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização dos 
serviços. 

Parágrafo segundo — A CONTRATADA obriga-se a atestar 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, não transfere à CONTRATANTE 
a responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a 
regularização e o uso do equipamento reparado. 

Parágrafo quarto — Os danos e 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. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE — Caberá à CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 
C) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades e instruções necessárias para a execução 

deste Contrato; 
d) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos indicados neste 

Instrumento, mediante a apresentação das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas; 
e) Notificar à CONTRATADA qualquer anormalidade verificada quando do recebimento do 

objeto contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - O prazo de duração dos serviços ora contratados é de 12 
(Doze) meses, contados de 01/06/2016 a 01/06/2017, sem interrupção e prorrogável na forma da 
Lei. 

Parágrafo único — A CONTRATANTE é obrigada a rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
executados em desacordo com o contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REPACTUAÇÃO - Pelos 
serviços ora contratados a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 258.391,56 (duzentos e 
cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), em parcelas 
mensais estimadas de R$ 21.532,63 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e s enta e 
três centavos), conforme proposta da CONTRATADA às fls. 108 a 112 do Processo. 

Parágrafo primeiro — O pagamento à CONTRATADA se dará no prazo de até 30 	) dias, 
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 	scal a 
execução do serviço. A Nota Fiscal/Fatura deverá atender às exigências dos 	de 
fiscalização, inclusive quanto ao prazo da autorização para a sua emissão. O proce 
pagamentos observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública. 
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Parágrafo segundo — O pagamento será creditado em conta corrente a favor da CONTRATADA, 
por meio de Ordem Bancária escolhida, devendo ser indicados na Nota Fiscal/Fatura o banco, 
agência e conta corrente. 

Parágrafo terceiro — Qualquer erro ou omissão que venha a constar da documentação fiscal ou 
da fatura deverá ser objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, por decorrência, a 
suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado. 

Parágrafo quarto — Estão incluídos no presente Contrato todos os custos, inclusive, impostos 
diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, equipamentos e 
seguros incidentes ou outros que venham a incidir sobre o objeto do Contrato etc. 

Parágrafo quinto — Para a adequação aos novos preços de mercado, os preços inicialmente 
contratados poderão ser repactuados, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, a contar da data limite para apresentação da proposta, ou da data da última 
repactuação, devendo a correção dos valores serem efetuados para mais ou para menos. 

Parágrafo sexto — Fica a CONTRATADA obrigada a pleitear e apresentar memória de cálculos 
referente à variação de preços do mercado, sempre que este ocorrer, demonstrando 
analiticamente a oscilação efetiva do custo dos serviços e do preço dos insumos utilizados. 

Parágrafo sétimo — Quando ocorrer repactuação dos valores dos serviços, além da fatura 
normal, deverá ser apresentada outra fatura suplementar correspondente ao valor repactuado, à 
qual deverão ser anexadas planilhas de cálculos e a cópia da fatura principal. 

Parágrafo oitavo — As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas 
durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação 
contratual ou com o encerramento do contrato. 

CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO - As despesas inerentes à 
execução deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 24701, Programa de Trabalho 14.126.3269.2150.0001, Fonte Recurso 
04010000, Natureza da Despesa 33903957, tendo sido emitido pela CONTRATANTE, para o 
exercício de 2016, Nota de Empenho n° 175/2016 de 30/05/2016, no valor de R$ 150.728,41 
(cento e cinquenta mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos). O saldo restante, 
no valor de R$ 107.663,15 (cento e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e quinze 
centavos), correrão à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES — Em caso de inexecução total ou parcial, execução 
imperfeita ou qualquer inadimplemento ou infração contratual a CONTRATADA, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, ficará sujeito às sanções previstas no art. 86, 87 e 88 • Lei n° 
8.666/93. 

Parágrafo segundo: PENAS — Serão aplicadas as seguintes penas, segundo a exte 4!! Ti' a falta 
verificada: 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço 
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b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento para contratar com a 
CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, 
atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, ou atrasos ou a 
inexecução associem-se à prática de ilícito penal, a má-fé ou a reincidência. 

Parágrafo terceiro — A penalidade de multa, estabelecida no item "II", do caput, desta cláusula, 
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativa com qualquer das demais. 

Parágrafo quarto — Ocorrendo atraso na execução por culpa da CONTRATADA, ser-lhe-á 
aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, 
constituindo-se em mora independente de notificação ou interpelação. 

Parágrafo quinto - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO — O presente Contrato poderá ser rescindido 
na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS — O presente contrato 
poderá ser alterado, através de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo único — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços ora contratados, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sem que disso resulte para a 
CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA — 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou 
em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO — A CONTRATANTE providenciará a 
publicação resumida do presente instrumento, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA ESSENCIAL — Constitui, também, cláusula es 
do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a imposs 
perante a CONTRATANTE, de exceção de inadimplemento, como fundamento para a 
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 e 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as co 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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Rafael Vinheiro 
Defensor Público Geral 

Barbosa 

Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 

uva Júnior 
ontratos 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO — As partes elegem o foro desta cidade de Manaus, 
para que sejam dirimidas quaisquer controvérsias oriundas dos direitos e obrigações pactuados 
no presente instrumento de Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que o seja. 

Parágrafo único — E assim, por estarem ajustadas e acordadas, CONTRATANTE e 
CONTRATADA firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo assinadas: 

Manaus-AM, 01 de Junho de 2016. 

Nome: eetu-frn i'uobifit ÚLÍz.zez,w de Colhw 
CPF: 	 94/02-A1 39  
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 003/2016-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.000170/2016—DPE/AM 

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

CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas e 
a empresa IKHON - Gestão, Conhecimentos e Tecnologia Ltda. 

SIGNATÁRIOS: Defensor Público Geral do Estado, Sr. Rafael 
Vinheiro Monteiro Barbosa, CPF n° 1181876-0 e o Sr. Fabiano 
Carvalho, CPF n°510.554.492-72. 

OBJETO: Prestação de serviços de suporte/manutenção e 
desenvolvimento e hospedagem do Sistema de Informações 
Documentais — PRÓTON. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2016. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 01/06/2016 a 01/06/2017, 
prorrogável na forma da Lei. 

VALOR: O valor estimado mensal do presente contrato é R$ 
21.532,63 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e 
três centavos), perfazendo um valor total estimado em R$ 258.391,56 
(duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e um e cinquenta 
e seis centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As despesas 
inerentes à execução deste contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa de 
Trabalho 14.126.3269.2150.0001, Fonte Recurso 04010000, 
Natureza da Despesa 33903957, tendo sido emitido pela 
CONTRATANTE, para o exercício de 2016, Nota de Empenho n° 
175/2016 de 30/05/2016, no valor de R$ 150.728,41 (cento e 
cinquenta mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e um 
centavos). O saldo restante, no valor de R$ 107.663,15 (cento e sete 
mil, seiscentos e sessenta e três reais e quinze centavos), correrão à 
conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, em 
Manaus, 01 de junh 
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Rafael o Mon o Barbosa 

Rafael 	o Mo 
Defensor/Publico Geral 

Barbosa 
Estado 

D.O.E. DPE/AM - QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2016 

ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de junho de 
2016. 

Defensorfliblico Geral Estado 

t-ATARIA N.°_297/2016-GDPGIDPEIAM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9°, da Lei Complementar n.° 01, de 
30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9° da 
Lei Promulgada n.° 51, de 21.07.2004. 

CONSIDERANDO o disposto no art. 90, inciso VIII e 
XVIII da Lei Complementar Estadual n° 01, de 30 de 
março de 1990, e alterações posteriores; 
CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 140, de 25 de 
março de 2014, que alterou a Lei Complementar n° 01, 
de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO os cargos de provimento em 
comissão previstos no Anexo V, da Lei Estadual n° 
4.077, de li de setembro de 2014, que institui o Quadro 
de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações, os Defensores Públicos 

RESOLVE: 

NOMEAR, Dimas Azevedo de Oliveira e Enedino de 
Oliveira Corrêa Neto, a contar de 15/06/2016, para o 
cargos de Auxiliar Técnico DPE-1. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de junho de 
2016. 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 003/2016-
DPE/AM 
PROCESSO: 20000.000170/2016-DPEJAM  

LICITAÇÃO: lnexigivel com fundamento no art. 25, 1, da 
Lei n° 8.666/93. 
CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e a empresa IKHON - Gestão, 
Conhecimentos e Tecnologia Ltda. 
SIGNATÁRIOS: Defensor Público Geral do Estado, Sr. 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, CPF n° 1181876-0 e o 
Sr. Fabiano Carvalho, CPF n°510.554.492-72. 

OBJETO: Prestação de serviços de suporte/manutenção 
e desenvolvimento e hospedagem do Sistema de 
Informações Documentais - PRÓTON. 
DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2016. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 01/0612016 a 
01/06/2017, prorrogável na forma da Lei. 
VALOR: O valor estimado mensal do presente contrato é 
R$ 21.532,63 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e dois 
reais e sessenta e três centavos), perfazendo um valor 
total estimado em R$ 258.391,56 (duzentos e cinquenta 
e oito mil, trezentos e noventa e um e cinquenta e seis 
centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - As 
despesas inerentes à execução deste contrato correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 24701, Programa de Trabalho 
14.126.3269.2150.0001, Fonte Recurso 04010000, 
Natureza da Despesa 33903957, tendo sido emitido 
pela CONTRATANTE, para o exercício de 2016, Nota de 
Empenho n° 175/2016 de 30/0512016, no valor de R$ 
150.728,41 (cento e cinquenta mil setecentos e vinte e 
•oito reais e quarenta e um centavos). O saldo restante, 
no valor de R$ 107.663,15 (cento e sete mil, seiscentos e 
sessenta e três reais e quinze centavos), correrão à 
conta da dotação que for consignada no orçamento 
vindouro. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 01 de junho de 2016. 

Rafael 	o Mon o Barbosa 
DefensorYtiblico Geral 	Estado 

*EXTRATO 

ESPÉCIE: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
014/2014- DPEIAM 
PROCESSO: 20000.000372/2016-DPE/AM 

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

Imprensa Oficial do Estado 
ENVIE SUA MATÉRIA PARA SER PUBLICADA 
DE ACORDO COM OS FORMATOS ABAIXO*" 

LINHA 	 Com 11 cm de largura... 
PÁGINA INTEIRA 	 Formato 20x27 cm 	 

Formato 13,5x20 cm 
Formato 10x27 cm 	 
Formato 20x20 cm 	 
Formato 9x20 cm 	 
Formato 6,2x27 cm 	 
Formato 6,7x20 cm 	 
Formato 10x13,5 cm 
Formato 5,4x20 cm 	 
Formato 4,5x20 cm 	 

"Linha (enviar na medida de 11cm de largura em corpo 12) 
os demais tamanhos enviar na medida discriminada 

com ou sem cercaduras no tamanho mínimo da fonte (corpo 6) 

1/2 PÁGINA 
1/2 PÁGINA 
3/4 PÁGINA 
1/3 PÁGINA 
1/3 PÁGINA 
1/4 PÁGINA 
1/4 PÁGINA 
1/5 PAGINA 
1 /6 PÁGINA 

opção 1 (horizontal) 

op ão 2 (vertical) 

opção 1 (horizontal) 

opção 1 (horizontal) 

opção 2 (vertical) 

(horizontal) 

(horizontal) 

opção 2 (vertical / 1 coluna) 

10 SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 

=?Pal 

DIÁRIO OFICIAL 
ESTADO DO AMAZONAS 

Manaus, quarta-feira, 15 de junho de 2016 
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	 PODER JUDICIARIO 

Defensoria Pública 
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONERATO.i 003/2016-DPE/AM 

PROCESSO: 20000 00017W2016-OPEAM 

LICITAÇÁO: Inectiejvel com fundamento .me,', 25, 1. da Lei re 

CONTRATANTES: A Defenstela Pública do Estado do Amazonas e 
a empresa IKRON Oculto. Conhecimentos e Tomologia Ltda. 

SIGNATÁRIOS: Defensor Público Geral do Estado, Sr. Rafael 
Vinhefro ~tiro Barbosa, 0°F e 11t11176-0 e o Sr. Fabiano 
Carvalho,CPF n110.554.492-72. 

OBJETO: Presta0u de serviços de supodetmanntencio c 
desenvolvimento e hospedagem do Sistema de btfonnações 
Documentais - PROTON. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de jtmlio de 2016. 

%UNGIA: 12 (doze) meses. Doados de 01/06,2016 o 01.0612017, 
morroDivel na forma de Lei. 

VALOR: O valor mimado mensal do presente contrato é RS 
21.532,63 (vime e um mil, quinhentos e trinta e dois mis e Ftentilla e 
Si mame. perimindo um valor total estimado em RS 258391,56 
(Mentos e cinquenta e oito mIl. menos e noventa e um e trinquem/ 
e seis centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: - Ai despesas 
inerente' 5 ~do date conexo carteio I canta da septime 
dota,lio orçamentária: Unidade Orçamentaria 24701, Programo de 
instollso 14.1263269.2150.0001, rente Retorto 04010000. 
Raiarem da Doma 33903957. tendo sido emitido pela 
CONTRATANTE, para o exendeio de 2016. Nota de Empenho 01  
175/2016 de 3005/2016, no vala- de RS 150.726,41 (cento e 
eloquente mil setecentos e vinte e oito mis e quattota e tem 
centavos). O saldo remete, no valor de RS 107.663,15 (cerdo e sete 
mil. seiscentos e sessenta e tres mis e quimo oemmosX corrato à 
conta da dotal° eme for consignada no orçamento vinekatro. 

GARNETE CO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO. em 
Mato,. 01 dojtm 	016. 

'EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO ADMVO AO CONTRATO N• 014/2014i 
DPE/ANI 

PROCESSO: 20003.00037282016-OPE/AM 
CONTRATANTES: A Detemoda Pública do Estado do 
Amamos e a empresa AISI Serviços Ltda. 

SIGNATÁRIOS: Defensor Pitam Geral do Estado. Dr. Ralas' 
ihnneko Monteiro lilartioss, CPF rd 65.345252.34 e o Si. 
Adriana Sinonotd Aberro de Souza, CPF 50.05629247, 
remesontanto legal de contratada. 

OBJETO: Suprknir em aixodmadamente 29,41% Mate e nova 
virgula quarenta e um por cento), o valor mensal do coritrato 
firmado entre as pedes em 01'1272014, nos termos previstos 
no art. 65, Inciso II, §?, Inciso II da Lei n' 8.66/9 com 
eleitos flnancelros a contar do mês de maio de 2016. 

DO VALOR DA SUPRESSÃO: Fka suprimido do IMO 
mensal o valor de RS 13.739,97 (treze ml, setecentos e trinta e 
nove reais e noventa e sete centavos). resultando MIM valor 
total do RS 97.553,78 (noventa e sete mA, quinhentos e 
cinquenta e trás reais e setenta e oito cerravas). 
DO VALOR MENSAL DO CONTRATO: Corn a supressão 
promovida por este adtivo o valor mensal do contrato passa a 
ser de RS 31976,10 (trinta e dois mil. novecentos e setenta e 
seis reais e dez centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 30 de maio de 2016. 

DA ANULAÇÃO: Para desvincular os recursos relatNos 
supressão crecnovida por este termo. a CONTRATANTE cobro 
a Nota de Empenho Anulação n' 2016NE00174, do 
30/05/2016, no vakx de RS 97.553,78 (noventa e sete ml, 
quinhentos e dnquenta e três mais e setenta e orlo comines). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, 

64 2 



204.700,61 
	

Valor do Empenho: 	150.728,41 V 	Valor Disponível 
	 53.972,20X 

31/12/2016 	 Local de Entrega: 
	 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Usuário Operador da NE: 
	MA RA ROBERTA GUIMARAES DE OLIVEIRA 

Pagina: 	1 	1 

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

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

Número Documento 
2016NE00175 

Data Emissão 
30/05/2016 

Gestão 
00007 -FUNDOS 

Processo 	
/— 024701.000170/2016 

NE Original 

Credor 	/ 
05355405000166- IKHON - GESTA°, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA 

Licitação 
6- Inexigivel 

Referência 
An.25; I; 	Lei 8.666)93 

Evento 	: 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 
3 - Global 

Valor 
150.728,41  / 

Unidade Orçamentária 	24701 1 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.126.3269.2150.0001 / Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Inforrnaçã 	 — 

Fonte Récurso 	 04010000 / 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903957 7 	Senricos De Processamentos De Dados 

Município 	9999 - Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 
— 

ConoRnio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 
is 

Croaogranie de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	— 	0,00 

Maio 	 0,00 	Junho 	 21.532,63 	Julho 	 21.532,63 	Agosto 	%. 	21.532,63 

Setembro 	 21.532,63 	Outubro 	 21.532,63 	Novembro 	21.532,63 	Dezembro 	21.532,63 

Descrição dos itens ' 

Unid. 	Descrição 
SeM93 	Contrato n' 003/2016- DPE a ser firmado entre a Defensorla Pública do Estado do Amazonas-DPEJAM e a 

Empresa IKRON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA; 
OBJETO: prestação de serviços de suporte/manutenção, desenvolvimento e hospedagem do sistema de 
informações dommentais-PRÓTON: 
Memorando n°008/2016-CTIIDPEJAM 
Projeto Básico rie 01/2016-CT1/DPE/AM: / 
Reserva Orçamentaria n°079/2016 DPLAN/DPE/AM; 
Parecer de Ineágibindade n°034/2016 4, MAI-DK/AM de 17 de inalo de 2016; 
Portaria 252/2016 GDPG, publicada em 25 de maio de 2016; // 
Vigência: 01/06/2016 a 011960017; / 
Valor Global: P325839156; // 
Valor mensal: RE 21.53163; 
Vaia a ser empenhado em 2017: R$ 107.663,15. 

Otde 
7 

Preço Unitário 
21.5316300. 

Preço Total 
150.72E1,41 

elip:". . .raPinto 
Controladoria Interna 

DPEIAM 

1 

 RelNes 

Ordenador de Despesa: 

Saldo-Anterior: 
Data de Entrega: 

cmaawcavIcante 
Diretora Financeira 

DPE/AM 



e. 

Diretor 	adoria interna 
DPE/AM 

42-401' 

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 
	

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora Número Documento 
2017NE00005 

Data Emissão 
02/01/2017 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gestão 

00007- FUNDOS 

Processo 

200000.000170/2016 

NE Original 

Credor 
05355405000166- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA 

Licitaçao 
6- inexigivel 

Referencia 
Art.25:1; 	Lei 856493 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

3 - Global 

Valor 
107.663,15 

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

Programa Trabalho 	14.126.3269.2150.0001 	Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação 
Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903957 	 Servicos De Processamentos De Dados 

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 

Convênio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

• 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 21.532,63 	Fevereiro 	 21.532,63 	Março 	 21.532.63 	Abril 	 21.532,63 

Maio 	 21.532,63 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0,00 	Agosto 	 0,00 

Setembro 	 0,00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0,00 	Dezembro 	 0,00 

Descrição dos itens 

Unid. 	Descrição 	 Qtde Preço Unitário Preço Total 
SERv 
	

Saldo do Termo de Contrato e 003/2016, relativo à Prestação de serviços de suporte/manutenção, 	05 	21,532.6300 	107.663,15 
desenvoMmento e hospedagem do sistema de informações documentais - PRÓTON. 
Vigência: 01/06/2016 a 01/0612017; 
Valor Global: RS 258.391,56; 
Valor mensal: R$ 21.532,63; 
Parecer de InexigIbilldade e 034/2016- DAJAhOPE/Am: 
Portaria e 252/2016- GDPG; 

Thia 	a ilva Ribeiro 
Diretor "VAI mito Plmnaka 

D 'E/AM 

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da ME: 

107.663,15 
	

Valor Disponível 

DPE/AM 
THIAGO DA SILVA RIBEIRO 

672.537,91 

02/01/2016 

564.874,76 	. 

RelNes.rpt 
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