
DEFENSORIA PÚBLICA 
til? DO ESTADO DO AMAZONAS 

- 
"ft Re. 

Gabinete do Defensor Públ Metal 
Rua Maceió, 307 1 Nossa Senhora das Graças 1 Manaus/AM 1 C 

135 1 Telefone (92) 3233-20871 E-mail: gabinete©defensoda.am.gov.br  

   

TERMO DE CONTRATO N° 01/2018-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORAS, celebrado entre a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, através 
do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA - FUNDPAM e a empresa FULL COPY 
EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA. 

Aos 02 dias do mês de janeiro de 2018, 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, e a 
empresa FULL COPY Equipamentos e Suprimentos de Informativa Ltda.- EPP, 
estabelecida em Manaus, na Rua Dr. Orlando Falcone, n° 19 - Quadra 16 B, Lote 19, 
Conj. Belvedere, Bairro Planalto, CEP.69.044-370, com CNPJ n. ° 09.544.532/0001-64, 
neste ato representada por seu Sócio Gerente, Senhor ROBERTO DE SOUZA LOPES, 
portador do R.G. n. ° 1114919/MS e do C.P.F n. ° 938.201.511-68, residente e 
domiciliado nesta cidade na Avenida Coronel Teixeira, n° 1320, Flat Tropical Hotel, 
apartamento 1317 A — Ponta Negra, CEP 69037-000, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, celebram o presente TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMOENTOS 
INCLUINDO MANUTENÇÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTO, 
conforme adesão à Ata de Registro de Preços n°026/2017, oriunda do Pregão Eletrônico 
n° 1166/2016, que se regerá pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e ainda as informações contidas no Processo n° 20000.004596/2017-81-
DPE/AM, nos termos e condições abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
solução de impressão, cópia e digitalização, que compreende a locação dos 
equipamentos incluindo a manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e 
suprimentos, inclusive papel, sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e 
cópias, para atender as necessidades desta Defensoria Pública do estado do Amazonas 
nas comarcas do Interior do Estado. 	

4-\ 
CLÁUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços ora contratados erão 
realizados sob o regime de empreitada por preço global, no que concerne ao forneqrrnto 
de impressoras e empreitada por preço unitário, no que diz respeito aos servi 
impressão. 
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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: À 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 às 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 à 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, 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. 

Parágrafo Segundo: Os tempos máximos para atendimento e solução do problema por 
parte da CONTRATADA serão contados a partir da abertura do chamado técnico, que 
deverá ser efetuado pelo Representante da CONTRATANTE, e serão atendidos nos 
horários previstos no Projeto Básico constante do processo. 

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 Com -io, 
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e 	s 
sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
acompanhamento da CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA é também responsável por todos os encar IP 
obrigações concernentes às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, com 
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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 — PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo de duração 
dos serviços ora contratados é de 12 (doze) meses, contados a partir de 02/01/2018 a 
02/01/2019, podendo ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) meses. 

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 Global estimado de R$ 48.960,00 (quarenta e oito mil 
novecentos e sessenta reais), sendo o valor mensal estimado de R$ 4.080,00 (quatro mil 
e oitenta reais). 

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 recolhimento dos 
encargos previdenciários autoriza a CONTRATANTE, na ocasião do pagamento, a reter 
as importâncias devidas, como garantia, até a comprovação, perante a fiscalização, da 
quitação da divida, na forma do parágrafo primeiro do art. 31 da Lei n°8.212/91. 

CLÁUSULA NONA — GARANTIA DOS SERVIÇOS: A CONTRATADA garan os 
serviços executados, comprometendo-se a corrigir qualquer defeito que se verifiq 	em 
conformidade com as disposições contidas no Termo de Referência n° 012/20 	TI- 
DP E/AM. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTAMENTO: O va 
pactuado não sofrerá reajuste de qualquer espécie ou natureza. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — 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 caso 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 pela Empresa em caso 
de descumprimento de qualquer das cláusulas do edital da proposta e do contrato. 

Parágrafo Segundo: As penas acima serão impostas pela autoridade competente, 
assegurada à CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via administrativa. 

CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA — 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 TERCEIRA — 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: 

Assunção imediata do objeto deste Contrato no estado em que se encontrar, por ato 
seu; 

Ocupação e utilização se forem o caso, do local, instalações, equipamentos, material e 
pessoal envolvidos na execução deste Contrato; 

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 precedidy da 
expressa autorização do Defensor Público Geral do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA CESSÃO: O presente Contrato não pod4 ser 
objeto de cessão ou transferência, total ou parcial, a não ser com a prévia e ex ssa 
anuência da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio a ser publi 
Diário Oficial do Estado. 

Parágrafo Primeiro: O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabill. ..des, 
obrigações e direitos do cedente. 
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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 todas as exigências 
relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos 
estabelecidos no edital e na legislação específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE 
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 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 à 
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 SEXTA — DOS RECURSOS: Contra as decisões que tiverem 
aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo: 

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; 

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; 

Formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO: O presente 
Contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos casos apontados pelo a 65 da 
Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: No caso de supressão ou dos serviços, se a CONTRA DA já 
houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão s- r 1? os 
pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente compr. a ' e 
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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 OITAVA -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 DÉCIMA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta 
das seguintes dotações orçamentárias: Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 201, Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001, Natureza da Despesa: 
339039, Ação: 2150, tendo sido emitida pela CONTRATANTE para o presente exercício 
a Nota de Empenho n° 2018NE00001, no valor de R$ 48.824,00 (quarenta e oito mil 
oitocentos e vinte e quatro reais), ficando o saldo restante a ser empenhado no exercício 
seguinte. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO: O foro do presente Contrato é o da cidade de 

Manaus, com expressa renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha 
a ter, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE obriga-se a 
prover, às suas expensas, providenciar a publicação, em forma de extrato, do presente 
contrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo do parágrafo único do Art. 61 da lei n° 
8,666/93 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 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  c\  
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as con içõe 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VIGÉSIMA TERCEIRA - NORMAS APLICÁVEIS - O presente Contrato rege-se 	toda 
a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complem 	rem, 
alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integr 	o 
presente termo, especialmente a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e a I gis 
referente aos Planos Econômicos do Governo Federal que atinjam as • áu as 

o 
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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. 

E assim, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas no presente ajuste, 
firmado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, assinadas pelas partes. 

Manaus, 02 de janeiro de 2018 

Rafael Vinhei 
Defensor P 

teto Barbosa 
lico Geral do Estado 

./\ 
R erto de Souza Lopes 

Sócio Administrador 

Testemunhas: 

Nome:   62/._,D 4/ • 
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Gabinete do Defensor Public 
Rua Maceió, 307 1  Nossa Senhora das Graças 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 001/2018-
D PE/AM 

PROCESSO: 20000.004596/2017-81DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO: Adesão à Ata de Registro de 
Preços n° 026/2017, oriunda do Pregão Eletrônico n° 
1166/2016, que se regerá pela Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores. 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM, através do FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e 
a empresa FULL COPY Equipamentos e Suprimentos de 
Informativa Ltda.- EPP. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
solução de impressão, cópia e digitalização, que 
compreende a locação dos equipamentos incluindo a 
manutenção preventiva e corretiva com substituição de 
peças e suprimentos, inclusive papel, sistema de 
gerenciamento e contabilização de impressões e cópias, 
para atender as necessidades desta Defensoria Pública 
do estado do Amazonas nas comarcas do Interior do 
Estado. 

DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 2018. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 02/01/2018 a 
02/01/2019. 

VALOR: O valor global estimado do presente contrato é 
de R$ 48.960,00 (quarenta e oito mil novecentos e 
sessenta reais), sendo o valor mensal estimado de R$ 
4.080,00 (quatro mil e oitenta reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato cor 	o, 
no presente exercício, à conta das seguintes do aç es 
orçamentárias: Unidade Orçamentária: 24701, F nte e 
Recurso: 	201, 	Programa 	de 	Tr 
14.126.3269.2150.0001, Natureza da Despesa: 33!9, 



a, DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

k 
onfikm 

Gabinete do Defensor Público Gbei 
Rua Maceió, 3071 Nossa Senhora das Graças 

Manaus/AM, CEP 69053 - 135, Telefone (92) 3233- 
20871 E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br  

Ação: 2150, tendo sido emitida pela CONTRATANTE 
para o presente exercício a Nota de Empenho n° 
2018NE00001, no valor de R$ 48.824,00 (quarenta e oito 
mil oitocentos e vinte e quatro reais), ficando o saldo 
restante a ser empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 08 de janeiro 
de 2018. 

Rafael Vinh o Mo 	o Barbosa 
Defenso wúblico Gera do Estado 



GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO Ata NAS, em Manaus, 28 de 
dezembro de 2 

ti  

a a. 
nit 

Rafael V • eiro-"1" eiro Barbosa 
Defen or Público Geral do Estado 
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DIÁRIO OFICIAL 
ESTADO DO AMAZONAS 

Manaus, terça-feira, 09 de Janeiro de 2018 
	

Numero 33.679 ANO CXXIV 

PODER JUDICIÁRIO 
DEFENSORIA PUBLICA 
DOESTADO DO AMATO.  

EXTRATO 

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
CONTRATO N° 05/2017-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.006316/2017-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e a empresa CENTRO CULTURAL 
CHANNEL LTDA. — EPP. 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a 
prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do 
Contrato n° 05/2017-DPE/AM, firmado entre as partes em 
28 de agosto de 2017, de locação do imóvel situado à 
Rua São Luiz, n° 432 — Bairro Adrianópolis, CEP: 69.057-
250, Zona Centro-Sul da cidade de Manaus-Am. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de dezembro de 2017. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 28/12/2017 a 
28/12/2018. 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 198.001 000 
(cento e noventa e oito mil reais) e o valor mensal 
estimado é de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos 
reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: A despesa 
com a execução deste Termo Aditivo, no presente 
exercicio, correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária 24101, Programa 
de Trabalho 14.422.3269.1222.0001, Fonte Recurso 
01000000, Natureza da Despesa 33903910, tendo a 
LOCATÁRIA emitido em 27/12/2017 a Nota de Empenho 
n°2017NE00466, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais), ficando o restante, no valor de R$ 
195.800,00 (cento e noventa e cinco mil e oitocentos 
reais), para ser empenhado no exercício seguinte. 

FI 000 02  

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 001/2018-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.004598/2017-81 DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO: Adesão à Ata de Registro de 
Preços n° 026/2017, oriunda do Pregão Eletrônico n° 
1186/2016, que se regerá pela Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores. 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM, através do FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e 
a empresa FULL COPY Equipamentos e Suprimentos de 
Informativa Ltda.- EPP. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
solução de impressão, copia e digitalização, que 
compreende a locação dos equipamentos incluindo a 
manutenção preventiva e corretiva com substituição de 
peças e suprimentos, inclusive papel, sistema de 
gerenciamento e contabilização de impressões e cópias, 
para atender as necessidades desta Defensoria Publica 
do estado do Amazonas nas comarcas do Interior do 
Estado. 

DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 2018. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 02/01/2018 a 
02/01/2019. 

VALOR: O valor global estimado do presente contrato é 
de R$ 48.960,00 (quarenta e oito mil novecentos e 
sessenta reais), sendo o valor mensal estimado de R$ 
4.080,00 (quatro mil e oitenta reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato correrão, 
no presente exercido, à conta das seguintes dot: .bes 
orçamentárias: Unidade Orçamentária: 24701, Fo 	de 
Recurso: 201, Programa de Tra o 
14.126.3269.2150.0001, Natureza da Despesa: 3Á 
Ação: 2150, tendo sido emitida pela CONTRATANTE 
para o presente exercício a Nota de Empenho n° 
2018NE00001, no valor de R$ 48.824,00 (quarenta e oito 
mil oitocentos e vinte e quatro reais), ficando o saldo 
restante a ser empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 08 de Janeiro 
de 2018. 

Ra el Vinheiro M'àkteIjBarbosa 
Defensor PúJ,tiEo Geral do Estado 

FI 

VALIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 



del 	Diário Oficial Eletrônico 
DEFENSORIA PÚBLICA 

	 da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
DO ESTADO DO AMAZONAS 
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TERÇA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2018 	 Ano 4, Edição 688 Pág. 1/2 

PORTARIA N.° 009/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 90, inciso VIII e XXII, 
da Lei Complementar n.° 01, de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9°, da Lei 
Promulgada n°51, de 21.07.2004; 
CONSIDERANDO a 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 solicitação formulada 
através do Memorando n° 041/2017-DPE/Área 
Criminal, da lavra do Defensor Público 
Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho; 

RESOLVE: 
I — DESIGNAR as Defensoras Públicas 
Suyanne Soares Loiola (titular) e Larissa Vianez 
Sant'Anna Figueira Macedo (suplente), para 
atuarem como representantes da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas perante o 
Conselho Estadual de Entorpecentes — 
CONEN. 
II — TORNAR SEM EFEITOS, a contar desta 
data, as designações anteriores. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 08 de janeiro de 2018. 

Rafael VInheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
001/2018-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.004596/2017-81DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO: Adesão à Ata de Registro 
de Preços n° 026/2017, oriunda do Pregão 
Eletrônico n° 1166/2016, que se regerá pela Lei 
n°8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores. 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM, através do 
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e a 
empresa FULL COPY Equipamentos e 
Suprimentos de Informativa Ltda.- EPP. 

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em solução de impressão, cópia 
e digitalização, que compreende a locação dos 
equipamentos incluindo a manutenção 
preventiva e corretiva com substituição de 
peças e suprimentos, inclusive papel, sistema 
de gerenciamento e contabilização de 
impressões e cópias, para atender as 
necessidades desta Defensoria Pública do 
estado do Amazonas nas comarcas do Interior 
do Estado. 

DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 2018. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 
02/01/2018 a 02/01/2019. 

VALOR: O valor global estimado do presente 
contrato é de R$ 48.960,00 (quarenta e oito mil 
novecentos e sessenta reais), sendo o valor 
mensal estimado de R$ 4.080,00 (quatro mil e 
oitenta reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
As despesas com a execução do presente 
contrato correrão, no presente exercício, à 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 
Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 201, Programa de Trabalho: 

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS: 

19421427000191 

DO ESTADO CO AMAZONAS 
DEFENSORIA PÚBLICA 	

Rafael vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor PúbbC0 Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
SubcIelenser Pública Geral 

Rua Maceió, 307 Nossa Senlua das Graças 
CEP 69.053,135 1 Manaus-AM 

~Medo 41011•6nonto por DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO 
ANICONAD19421427300191 
Dre Cel3R. Sena, L4NANAUS. 
104ICPaanall.OU4Socrelerle do %coita 
Fedeu° cio Bras.- RFB, OU4RFEI 
-CNPJ AI, 011•AR CUM, 

CN4DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO AWS4344AS: 
19421427000191 
Rano: Eu coo o autor doada documento 

narzaçaiii 
rraiaattiosontriazai 

teonarda Cunha e Silva de Aguiar 
CC.1.11(ljOr 
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14.126.3269.2150.0001, Natureza da Despesa: 
339039, Ação: 2150, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE para o presente exercício a 
Nota de Empenho n° 2018NE00001, no valor 
de R$ 48.824,00 (quarenta e oito mil oitocentos 
e vinte e quatro reais), ficando o saldo restante 
a ser empenhado no exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 08 de janeiro de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

DEFENSORA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS: 

19421427000191 

at DEFENSORIA PÚBLICA 	Defensor Publico Geral 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

DO ESTADO DO AMAZONAS 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subalefenaor Pablko Ge ai 

SUS Maceio, 307. Nossa Sarava das Graças 
CEP 69.053.135 1 Manaus-AM 

Assinado Optalmente por DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTAZO DO 
AMAZONAS:19.421427000191 
ON: CTOR, STAM, LTSIANAUS, 
OTICP-entall, OUTSsaptarla da Rscelts 
Fadem] do Brasil - FtFB, OUTRFB 
e-ENPJ AI, OUTAR CNDL, 
CN•DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS: 
19421421000191 
Resto: Eu sou o auto, deste douarrto 

Dela: 2010-01-09 14:32:31 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
(ousado, Gaia! 



Gabinete do Defensor Público Geral 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

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  

PORTARIA N°12/2018-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, os servidores RUDSON FERNANDES NUNES, matrícula n° 000.176-7A e LAÉRCIO 
TIMOTEO DA SILVA JUNIOR, matrícula n° 000.195-3A para, sem prejuízo de suas atribuições, 
atuar como fiscal do Contrato indicado no auadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Serviços de impressão para as unidades da Defensoria Pública no 
interior do Estado — FULL COPY. 01/2018 

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

Ra 	 o Mo 'ro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 



DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS: 

19421427000191 

Junior 
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QUARTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2018 

PORTARIA N°12/2018-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, os servidores RUDSON FERNANDES 
NUNES, matrícula n° 000.176-7A e LAÉRCIO 
TIMOTEO DA SILVA JUNIOR, matrícula n° 
000.195-3A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuar como fiscal do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Serviços de impressão para as unidades 
da Defensoda Pública no 
interior do Estado — FULL COPY. 

01/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-
SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 
de janeiro de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 003/2018-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 100, 
da Lei Complementar n° 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9° da Lei 
Promulgada n°51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução n° 
002/2017 de 10.02.2017, publicada no D.O.E 
DPE/AM de 13.02.2017, 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe a Portaria 
n° 1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicado no D.O.E DPE/AM, de 29.12.2017, 
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
20000.000008/2018-11, datado de 02/01/2018; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público Geral: 

Nome: RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Cargo: Defensor Público de 1° Classe 
órgão de Origem: Defensoda Pública do Estado 
Destino: Itacoatiara/AM 
Período: 15 a 16.01.2018 
Especificação de Diárias: 

Quantidade: 2 (duas diárias) 
Valor Unitário: R$ 503,71 

4. Valor Total das Diárias: R$ 1.007,42 
Objetivo / Justificativa 
Realizar o levantamento de imóvel para as futuras 
instalações do Pólo de Itacoatiara. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
09 de janeiro de 2018. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefensor Público Geral do Estado 

Ano 4, Edição 689 Pág. 2/2 

Rafael V inbeiro Monteiro Barbosa 
W4 	DEFENSORIAPÚBLICA 	Deltas» Público Geral 

F DO ESTADO DO AMAZONAS 
Antonio Cavalcante de Albuquerque 
SubRelemot Meio) 

Rua Maceió, 307 • Nossa Sentira das GraMS 
CEP 69.053-135 1 Manaul-AM 

Manado digitalmente per DEPP.NSORN 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS: 
19421427000001 
Dee OPOR STANT L=MANAUS. 
OTCP-Brad, OUTSaaMada da ~PM 
Fadem! do Brad RFB, OUTRFB 
e-CNPJA1, OU-AR CAIA, 
CNTDEPENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS: 
19421427000191 
Razão: Eu apuoautor Peais documenlo 
LOCallzwb; 
Oslo: 2010-01-10 14:41:39 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEG 

Unidade Gestora 

024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2018NE00001 

Data Emissão 
02/01/2018 

Gestão 

00007- FUNDOS 
Processo 

024701.004596/2017 

NE Original 

Credor 
09544532000164- FULL COPY EOUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 

Licitação 
8- Pregão Eletrônico 

Referencia 
Au. 2',§ 1', Lei 10.520/02 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

2 - Estimativo 

Valor 
48.824,00 

Unidade Orçamentaria 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.126.3269.2150.0001 	Ampliação e Manutenção da Estmetra da Tecnologia da Informação 
Fonte Recurso 	02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903983 	 SeMcos De Copias E Reproducoes De Documentos 

	

município 	9999- Estado 	 Origem do Material 

	

onvênio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 3.944,00 	Fevereiro 	 4080,00 	Março 	 4.080,00 	Abril 	 4.080,00 

Maio 	 4.080,00 	Junho 	 4.080,00 	Julho 	 4.080,00 	Agosto 	 4.080,00 

Setembro 	 4.080,00 	Outubro 	 4.080,00 	Novembro 	 4.080,00 	Dezembro 	4.080,00 

Descrição dos itens 

Unid. 
Serv 

Serv 

Descrição 
ITEM 01 - (ID-114678) SERVIÇO DE IMPRESSÁO - Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos 
formatos AO/Oficio, em Impressoras multifuncionais monocromática laser ou led, com fornecimento dos 
suprimentos necessários, com toner e papel, e operaclonalização da solução, conforme discriminação em Projeto 
Básico; 
ITEM 02 - (ID-116830) FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional 
monocromática tipo laser ou led, compatIvel com o formato A4, velocidade de impressão: minime 42 ppm, incluindo 
o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme 
discriminação em Projeto EickSICO; 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em solução de impressão, Cópia e Digitalização, 
compreende a Locação de Equipamentos, Fornecimento de impressoras, incluindo a Manutenção Preventiva e - 
Corretiva com a substituição de Peças e Suprimentos, inclusive papel, sistema de Gerenciamento e Contabilização 
de Impressões e cópias, nas Comarcas do Interior do Estado: Apul, Humalta, Padntins e Itacoatiara, referente ao 
Contrato a ser Celebrado pela Defensoda Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM e a Empresa Full Copy 
Equipamentos e Suprimentos de Infombitica Lida, através do Fundo Especial da Defensoda Pública-FUNDPAM; 
Memorando n 048/2017-CIT/DPEIAM; 
Ata de Registro de Preços n' 026/2017-E-Compras.AM, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas- 
DOE/AM em 17/01/2017; 
Pregão Eletrônico n' PE 1166/2016, publicado ro Diário Oficial do Estado do Amazonas-DOE/AM, em 11/01/2017; 
Termo de Referência n° 012/2017-C1I/DPE/AM: 
Ata de Registro de Compra de Ata Extema-CAE n' 013/2017-DAD/DPE/AM; 
Parecer n' 335/2017-DAJAI/GDPGAPE/AM; 
Contrato n' 001/2018-OPE/AM; 
Vigência: 02/01/2018 a 02/01/2019; 
Valor Global RS 48.960,00; 
Valor Mensal: R$ 4,080,00; 
Valor Empenhado em 2018: R$ 4&824,00; 
Valor a ser Empenhado em 2019: R$ 136,00. 	 • 

Luiz 	amara Pin 

Qtde Preço Unitário Preço Total 
01 	25,130,0000 	25.130,00 

01 	23,69/1.6000 	2366400 

ti SS;LiçZ7s 

;C:E3-135 	
f=r39' 

Vladya Catberekeelli Oliveira 
Diretora Financeira 

DPE/AM 

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

579.168, 

02/01/2017 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da NE : 

48.824,00 

DPEJAM 
THLAGO DA SILVA RIBEIRO 

Valor Disponível 530.344,00 
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