
DIRETORIA ADJUNTA ADMINISTRATIVA 
Rua Maceió, 3071 Nossa Senhora das Graças 1 Manaus/AM 1 

CEP:69053 —135 1Telefone (92) 3663-81531 
E-mail: contrato(Wdefensoria.anciov.br  

DEFENSORIA PÚBLICA 
ta,  DO ESTADO DO AMAZONAS 

TERMO DE CONTRATO N° 005/2019-FUNDPAM 

TERMO DE CONTRATO DE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO 
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO 
TIPO VRF PARA A NOVA SEDE 
ADMINISTRATIVA DA DPE-AM, 
celebrado entre a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
e a empresa CONNECTOR 
ENGENHARIA LTDA, na forma abaixo: 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Maio de 2019, 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 
CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, adiante designado simplesmente CONTRATADO, 
pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na 
Junta Comercial do Distrito Federal em 28 de março de 1996 sob o n.° 532.0079682.1, 
estabelecida no SCIA Quadra 14 Conjunto 08 Lote 03,Guará, Brasília/DF CEP:71.250-
140,inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o n.° 01.114.245/0001-02, 
neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. NEWTON SILVEIRA CAIAFA, 
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliada na SMAS Trecho 01 Lote C 
Bloco E Apto 404 Living Park Sul,Guará,Brasilia/DF,CEP:71218-010, portador da Carteira de 
Identidade n.° 1910450 SSP/DF e do CPF n.° 261.887.916-34, em consequência do 
resultado da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico de n.° 012/2019 — CL/DPE/AM, cuja 
homologação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 993 ,de 14 de 
maio 2019, às fls. 2 a 5, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.° 
20000.000683/2019-21 doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas 
adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA 
DE AR-CONDICIONADO TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANTE FLOW) PARA A NOVA 
SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - 
DPE/AM, LOCALIZADA NA AV. ANDRÉ ARAÚJO, 679 — ALEIXO — MANAUS/AM, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS 
PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO 
EDITAL, NOS TERMOS DA LEI N.° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alter 
introduzidas pela Lei n° 8.883, de 08 de jun o de 1993, e pelas cláusulas e condiç 
seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
1.1. Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de 

fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF (Variable 
Refrigerante Flow) para a nova Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas - DPE/AM, localizada na Av. André Araújo, 679 — Aleixo — Manaus/AM;, 
com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para 
execução do objeto,  conforme a proposta datada de 24 de Abril de 2019 constantes do 
PROCESSO, e do Projeto Básico, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam 
a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA  
2.1. O prazo de duração da contratação será de 120 (cento e vinte) dias a contar da 

assinatura do Contrato dia 16/05/2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO  
3. O prazo de execução inicia-se conforme o item 2.1. 
3.1. Os serviços do presente Edital e do Projeto Básico serão executados nas 

dependências da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na Avenida André Araújo, 679 
— Aleixo — Manaus/AM. 

3.2. O prazo de entrega e instalação do objeto deste Edital será de, no máximo, 120 
(cento e vinte) dias corridos, conforme o item 2.1, observando a imperfeição dos materiais 
e quantidades, conforme especificações técnicas do objeto — havendo necessidade de 
extensão do prazo, deverá ser justificado pela empresa fornecedora e aceito pela Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 

3.3. Etapas de execução: 
3.3.1. Procedimentos de Engenharia da Qualidade e Segurança 
3.3.2. Instalação da rede de dutos metálicos 
3.3.3. Instalação tubulação frigorífica 
3.3.4. Instalação equipamentos de distribuição de ar 
3.3.5. Instalação de ar-condicionado 
3.3.6. Instalação da ventilação mecânica 
3.3.7. Movimentação 
3.3.8. Limpeza/Entrega Final 

3.4. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações definidas no 
Projeto Executivo (Anexo 06), Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro (Anexo 
04), cabendo á CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execução e 
funcionamento dos mesmos, sem qualquer ônus adicional à Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas. 

CLÁUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

4.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais 
obrigações e responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico n° 012/2019 e do 
Projeto Básico n°001/2019: 

4.1.1. Efetuar o pagamento, se os serviços forem entregues em conformidade coyJ as 
especificações e o Termo de Recebimento. 

4.1.2. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do fornecih4nto 
dos serviços, inclusive permitir o livre acesso do corpo técnico da CONTRATADtàs 
dependências do local dos equipamentos, para a execução das manuWjições  necesri  
dentro dos horários especificados. 
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4.1.3. Prestar todas as informações necessárias à realização do objeto deste Edital e 
do Projeto Básico. 

4.1.4. Atestar a execução do objeto por meio do Fiscal de Contrato. 
4.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o 

Contrato. 
4.1.6. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

verificadas na execução dos serviços objeto deste contrato. 
4.1.7. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS sob qualquer pretexto, efetuem intervenções 
técnicas nos equipamentos. 

4.1.8. Analisar e criticar os relatórios preenchidos pelos técnicos da CONTRATADA, 
promovendo as ações corretivas que se fizerem necessárias. 

4.1.9. Oferecer instalações seguras, assim como o seu acesso, para as atividades dos 
funcionários da CONTRATADA, objetivando manter a integridade física dos mesmos. 

4.1.10. Solicitar a qualquer tempo, durante a vigência do contrato relatórios técnicos, 
caso entenda sua necessidade. 

4.1.11. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a serem prestados. A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS será representada pela Diretoria de 
Planejamento e Gestão, na fiscalização dos serviços executados pela CONTRATADA, no 
âmbito do contrato. 

4.1.12. Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, 
por parte da Diretoria de Planejamento e Gestão desta entidade, com poderes para: 

4.1.12.1. Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, 
sempre que julgar necessário, objetivando garantir a qualidade desejada; 

4.1.12.2. Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, 
bem como qualquer máquina, ferramenta ou equipamento que não atenda satisfatoriamente 
os fins a que se destinam, os quais deverão ser substituídos por outros em acordo ao 
exigido pelo CONTRATANTE; 

4.1.12.3. A fiscalização da execução do contrato por parte do CONTRATANTE não 
exclui nem reduz a responsabilidade da contratada com relação ao mesmo; 

4.1.12.4. O CONTRATANTE terá livre acesso e autoridade para definir toda e qualquer 
ação de orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da execução do contrato, 
fixando normas nos casos não especificados e determinando as providências cabíveis; 

4.1.12.5. Os serviços não aceitos pela fiscalização deverão ser refeitos pela 
CONTRATADA sem nenhum ônus adicional para a Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 

4.2. Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
constantes do edital do pregão eletrônico n°012/2019 e do Projeto Básico n°001/2019: 

4.2.1. Fornecer os materiais rigorosamente condizentes com as normas técnicas e em 
quantidades especificadas neste Projeto Básico para execução dos serviços. 

4.2.2. Responder pelos vícios e defeitos dos materiais contratados e assumir os gastos 
e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da 
aquisição. 

4.2.3. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da 
contratação. 

4.2.4. Providenciar as ferramentas e equipamentos para o bom andamento os 
serviços, não responsabilizando o CONTRATANTE pela guarda destes materiais. 

4.2.5. Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI's) de Lr- obriga 'ff 
indicados pela legislação trabalhista para os empregados desse setor, be d• mo, unifo - 
personalizado e crachá de identificação da empresa. 	 44 

a 
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4.2.6. Responsabilizar-se, integralmente e exclusivamente, pelas obrigações com mão 
de obra, materiais, transporte, refeições, uniformes, ferramentas, equipamentos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, cíveis e criminais, resultantes da execução do 
Contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos. 

4.2.7. Responsabilizar-se pela manutenção e reparo de toda a parte de instalação por 
um período de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do serviço, no qual a 
CONTRATADA emitirá relatórios mensais, informando as condições de todo o sistema, que 
serão conferidos e certificados pela Diretoria de Planejamento e Gestão da DPE/AM. 

4.2.8. Refazer, sem ônus para a DPE/AM, os serviços prestados que estejam em 
desacordo com o especificado no Contrato assinado. 

4.2.9. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas 
sobre os serviços executados quando solicitados pela Diretoria de Planejamento e Gestão 
da DPE/AM. 

4.2.10. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 
e responderá por quaisquer danos causados às dependências e aos equipamentos da 
DPE/AM, quando evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus empregados ou 
prestadores de serviços, e ainda por deficiência ou negligência na execução das tarefas, 
bem como decorrentes da qualidade dos materiais empregados. 

4.2.11. A CONTRATADA responderá por quaisquer acidentes de que possam ser 
vítimas seus empregados, quando em serviço nas dependências dos prédios da DPE/AM. 

4.2.12. A CONTRATADA será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e 
equipamentos que forem utilizar e que se encontrarem depositado nas dependências da 
DPE/AM. 

4.2.13 A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela qualidade dos materiais 
a serem empregados. 

4.2.14. Os empregados da CONTRATADA ficarão sujeitos às normas disciplinares da 
DPE/AM, porém sem qualquer vínculo empregatício, cabendo à CONTRATADA todos os 
encargos e obrigações já mencionados. 

4.2.15. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer 
serviço não constante dos serviços contratados, indicando as providências e causas do(s) 
defeito(s). 

4.2.16. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA se responsabilizará pela 
limpeza do local, retirando todos os entulhos, sobras além de outros materiais e 
equipamentos que impeçam a fiscalização de conclusão do serviço. Resíduos gerados 
devem ser recolhidos e encaminhados para reciclagem ou destinação final de acordo com as 
normas ambientais vigentes a época. 

4.2.17. A CONTRATADA deverá preencher os relatórios de ocorrências e relatórios 
periódicos emitidos. 

4.2.18. No desenvolvimento dos trabalhos, os técnicos da CONTRATADA deverão 
permanecer nas dependências da DPE/AM, portando: 

Uniforme completo, carteira de identidade e crachá; 
Formulários de relatórios de manutenção da CONTRATADA; 
Todas as ferramentas, instrumentos, materiais de consumo e equipamentos 

individuais de segurança (EPI's), necessários à realização dos serviços. 
4.2.19. A CONTRATADA deverá utilizar sempre pessoal técnico especializado, com 

comprovada competência e de bom comportamento. Estes funcionários deverão obedecer 
às normas do CONTRATANTE, podendo ser exigida pela Fiscalização, a substituiç de 
qualquer funcionário cujo comportamento ou capacidade sejam julgados imprópri 	ao 
desempenho dos serviços contratados. 

4.2.20. A CONTRATADA deverá utilizar, na execução dos 	rviços, equipamen 
ferramentas e instrumental adequados, necessários à boa exe 	o dos serviços s b ua 
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responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à 
prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados à DPE/AM. 

4.2.21. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas 
(encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais) com o pessoal, que não terão 
nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, resultante do cumprimento do 
contrato. 

4.2.22. Os materiais e peças substituídas deverão ser obrigatoriamente novos e 
originais, equivalentes aos substituídos, de qualidade igual ou superior. Em caso da 
inexistência das peças originais no mercado, elas deverão possuir certificações de qualidade 
(Inmetro) e serão aprovadas pela Diretoria de Planejamento e Gestão da DPE/AM. 

4.2.23. Todos os custos logísticos relativos ao transporte de peças, materiais, 
equipamentos e pessoal para realização dos serviços é de responsabilidade da exclusiva da 
CONTRATADA. 

4.2.24. Não serão admitidos o emprego de materiais/peças de reposição 
recondicionados e/ou reaproveitados de outros equipamentos, salvo com expresso 
consentimento da DPE/AM. 

4.2.25. A CONTRATADA será responsável pela qualidade dos serviços executados, 
tendo a obrigação de recuperar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 
quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, 
inclusive com reposição de equipamentos e componentes. 

4.2.26. A CONTRATADA terá que designar Engenheiro Mecânico responsável pelo 
acompanhamento e execução de todos os serviços, que deverá ser o elemento de contato 
com a Fiscalização. 

4.2.27. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.2.28. Treinar o pessoal designado pelo CONTRATANTE para operação e manutenção 
do sistema. 

4.2.29. Realizar os serviços nos prazos e condições estipulados. 

5. CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS  
5.1. O Instalador deverá dar garantia de 01 (um) ano a contar da data de aceite da 

instalação pelo CONTRATANTE, incluso contrato automático de manutenção sem custos por 
este período. 

5.2. O fabricante/distribuidor oficial dos equipamentos deverá fornecer garantia mínima 
de 01 (um) ano para os equipamentos fornecidos e de 03 (três) anos para os compressores 
dos equipamentos. 

5.3. O fabricante/instalador deverão assumir todas as despesas de estadia e viagem, 
mão de obra e material de reposição necessário ao cumprimento dos termos de garantia, 
exceto aqueles que se verificarem pela não obediência às recomendações feitas pela 
CONTRATADA durante o período de garantia. 

5.4. Todos os serviços executados pela empresa CONTRATADA serão acompanhados 
e fiscalizados pela DPE/AM, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle e fiscalização dos serviços. 

5.5. A CONTRATADA não poderá, em hipótese nenhuma, iniciar os se ços 
contratados sem prévia emissão, pela DPE/AM, da correspondente Ordem de Serviço; 

5.6. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições: 
5.6.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especi 

e se os procedimentos e materiais, peças e componentes empregados, são adequados ar 
garantir a qualidade desejada dos serviços. 
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5.7. Ordenar à CONTRATADA que corrija, refaça ou reconstrua as partes dos serviços 
executados com erros, imperfeições, que estejam em desacordo com as especificações, 
baixo rendimento ou desempenho deficiente dos equipamentos. 

5.8. A ação da fiscalização exercida pela DPE/AM, não desobriga a empresa 
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 

5.9. À fiscalização caberá o direito de rejeitar os materiais, peças ou serviços que não 
satisfaçam aos padrões especificados nas normas técnicas e/ou especificações dos 
fabricantes. 

5.10. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, em se tratando de materiais: 
5.10.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

materiais entregues com a respectiva especificação. No local da entrega, servidor designado 
fará o recebimento do material limitando-se a verificar a conformidade com o discriminado na 
Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota Fiscal a data da entrega, e se 
for o caso, as irregularidades observadas; 

5.10.2. Definitivamente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, através do servidor que procederá ao recebimento, verificando as especificações 
dos materiais entregues em conformidade com o exigido neste Projeto Básico. 

5.11. Os materiais poderão ser recusados se não atenderem às especificações 
solicitadas; 

5.12. Na hipótese de ser verificada a impropriedade do material no ato da entrega, o 
mesmo será imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério da FISCALIZAÇÃO, 
sendo a CONTRATADA notificada a proceder à substituição no prazo máximo de 72 (setenta 
e duas) horas, sendo-lhe, ainda, concedidos 02 (dois) dias úteis para retirada do material ou 
parte do que foi rejeitado, sem prejuízo aos prazos estabelecidos. 

5.13. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, em se tratando de obras e 
serviços: 

5.13.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita. 

5.13.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
Prazo de observação de 5 (cinco) dias a partir do recebimento provisório ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observados o disposto no Art. 69 
da Lei 8.666/93. 

5.14. A empresa deverá executar os serviços novamente quando não apresentarem 
resultados positivos, refazendo, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços objeto 
deste Edital e do Projeto Básico. 

5.15. A CONTRATADA deverá atender imediatamente (não ultrapassando três horas), 
as chamadas da DPE/AM para executar os serviços de manutenção corretiva de urgência 
sempre que se fizerem necessários, devendo para tanto disponibilizar sistema de 
comunicação móvel (telefone celular) para localização do responsável pela efetivaçã. do 
serviço a qualquer tempo. 

5.16. Em casos excepcionais, tais como datas que antecedem eventek. 
CONTRATANTE poderá requisitar a prestação de serviços fora do horário normnk e 
funcionamento devendo ser atendido pela CONTRATADA,sem custo adicional 
DPE/AM. 
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6. CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR E FORMA DE 
PAGAMENTO E EMPENHO  

6.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão, DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 
02010000, Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, Natureza da Despesa: 
33903955, tendo sido emitida pela CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 2019NE00131 
em 15/05/2019, no valor de R$ 2.275.986,88 (dois milhões duzentos e setenta e cinco mil 
novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). 

6.2. O Preço Global estimado para a prestação do serviço é de R$ 2.275.986,88 (dois 
milhões duzentos e setenta e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos). 

6.3. O pagamento será efetuado de acordo com as etapas dos serviços descritos no 
Cronograma Físico-Financeiro, situado no Anexo 04 do Projeto Básico e sintetizado na 
tabela abaixo: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 

R$ 1.348.294,63 R$ 442.679,45 R$ 312.720,60 R$ 172.292,20 

6.3.1. Entrega da nota fiscal, devidamente atestada pelo órgão competente da 
DPE/AM; 

6.3.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a etapa mensal foi executada na 
forma avançada; 

6.3.3. Entrega de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica paga e devidamente 
assinada pelo Responsável Técnico dos serviços. 

6.4. A CONTRATADA deverá apresentar acompanhado do documento de cobrança, a 
comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 

Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, 
às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS/CRF); 

Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 
Certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual ou distrital do domicílio sede 

da CONTRATADA (CND-ESTADUAL); 
Certidão negativa de débitos junto à fazenda municipal do domicílio sede da 

CONTRATADA (CND-MUNICIPAL). 
6.5. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA no 

Protocolo da DPE/AM. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA CONTRATUAL  
7.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 

assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicada , a 
CONTRATADA apresentará garantia de 5% (cinco) por cento do valor total do contrat em 
uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de a 10 
(dez) dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a crité • da 
CONTRATANTE. 

7.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarret 	a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cen 	o valor do Contrato por dl de 
atraso, até o limite de 2% (dois por cento). 
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7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos 1 e II do art. 78 da Lei n°8.666, de 1993. 

7.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 
Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 
Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela CONTRATADA. 
7.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
CONTRATADA. 

7.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-
se válida até 03 (três) meses após o término desta contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO DO CONTRATO  
8.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n°  

8.666/93. 
8.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 
dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

8.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório 
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 

possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
8.4. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I — O não cumprimento de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos 

neste instrumento e seus anexos; 
II — O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, condições ou prazos 

previstos neste instrumento e seus anexos; 
III — A lentidão do seu cumprimento que impossibilite a conclusão do fornecimento do 

serviço nos prazos estipulados; 
IV — O atraso injustificado no início do fornecimento; 
V — O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a contratação, assim como as de seus superiores; 
VI — O cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto; 
VII —A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
VIII —A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
IX — A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique o fornecimento do objeto; 
X — Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

determinadas pela autoridade competente e exaradas no processo administrativo a q e se 
refere o contrato; 

XI — A supressão da contratação, por parte da Administração, acarretando modif ção 
do valor inicial do contrato além dos limites estabelecidos na legislação vigente; 

XII — A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente compro d 
impeditiva da execução do contrato. 

XIII — Descumprimento do disposto no inciso V 'o rt. 27 da Lei n.° 8.666/93, 
prejuízo das sanções penais cabíveis; 
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XIV — Outras ocorrências previstas na legislação pertinente à matéria. 
8.5. A rescisão do contrato poderá ser: 
I — Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na 

legislação pertinente; 
II — Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 
III — Judicial, nos termos da legislação. 
8.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 
8.7. A rescisão contratual observará a legislação pertinente e em especial a Lei n.° 

8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES  
9.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
9.1.1. Advertência; 
9.1.2. Multas, aplicadas em conformidade com os percentuais a seguir estabelecidos e 

incidirão sobre o valor total do contrato ou aditivo vigente: 
9.1.2.1. 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitados a 10% (dez por 

cento), quando a CONTRATADA não disponibilizar o serviço no início da vigência do 
Contrato; 

9.1.2.2. 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada 
a 10% (dez por cento), por infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, não 
especificada na alínea "a" acima ou por inadimplemento de qualquer uma das obrigações 
previstas no Contrato; 

9.1.2.3. 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária 
em firmar o instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a 
sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital, ou no caso de rescisão 
do Contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da CONTRATADA, 
garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis. 

9.2. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE 
LICITAÇÃO IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA 
LICITAR OU CONTRATAR  

10.1. Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, 
ou do impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa que 
aplicou a sanção; já a declaração de inidoneidade para licitar e contratar é aplicável à 
Administração Direta e Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, 
ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n.° 8.666/93, facultada a defesa prévia 
do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme 
se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, respectivamente. 

10.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicada no 
Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

10.3. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento ra 
contratar não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 	 Si 

10.4. A declaração de inidoneidade para licitar oj contratar perdurará enqu4to 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou a 	ue se promova a reabilitaç o 
perante a própria autoridade que a aplicou, após 02 (do' 	nos. 



DIRETORIA ADJUNTA ADMINISTRATIVA 
Rua Maceió, 307 1 Nossa Senhora das Graças 1 Manaus/AM 1 

CEP:69053 —135 1Telefone (92) 3663-8153 1 
E-mail: contrato(ãdefensoria.am.qov.br  

DEFENSORIA PÚBLICA 
%V DO ESTADO DO AMAZONAS 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS RECURSOS  
11.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, 

sempre sem efeito suspensivo: 
interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) 

dias 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 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 da publicação no Diário 
Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO  
12.1. O presente contrato poderá ser alterado, por meio de aditamento, nos casos 

apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto ora contratado, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

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

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

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

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO  
13.1. O presente contrato fundamenta-se nas leis n° 10.520/2002 e n°8.666/93 e 

vincula-se ao edital e anexos do pregão eletrônico n°012/2019, constante do processo n° 
20000.000683/2019-21 bem como à proposta da contratada 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOCUMENTAÇÃO  
14.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os 

documentos comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavraturia 
do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários 

públicos, a que estiver vinculada. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO 	 \t  
15.1. O foro do presente contrato é o desta cidad 	anaus, com expressa renúnNa 

da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venhaA  ter, por mais privilegiado que se-}6. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PUBLICAÇÃO  
16.1. O CONTRATANTE obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta data 

providenciá-la, a publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no 
prazo de 90 (noventa) dias no Diário Oficial do Eletrônico da DPE/AM, a contar do quinto dia 
útil do mês subsequente ao da assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CLÁUSULA ESSENCIAL  
17.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância 

obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de 
exceção de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção do fornecimento 
do objeto contratado, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

17.2. A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: NORMAS APLICÁVEIS  
18.1. 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 de contrato, especialmente a 
Lei n.°8.666, de 21 de junho de 1993, e a legislação referente aos Planos Econômicos do 
Governo Federal que atinjam as cláusulas econômicas deste contrato, declarando a 
CONTRATADA conhecer todas essas normas, e concordando em sujeitar-se às 
estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não 
expressamente transcritas no presente instrumento 

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

Manaus, 16 de Maio de 2019 

VINHEI MO 	lO BARBOSA 

Defensor Public Geral do Estado do Amazonas 

NEWTON 'SILVEIRA CAIAFA 

Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

NOME:  P,ausij,  corvo,  'AN - Áa. 	NOME: 	r. LikkanNkr- ift PMCGGIL  
CPF: 	309---SwN 	 CPF: %0419 943.-°° 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
tor DO ESTADO DO AMAZONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 005/2019-
FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.000683/2019-21-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e a empresa Connector Engenharia 
Ltda. 

OBJETO:Contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado 
tipo VRF (Variable Refrigerante Flow) para a nova sede 
administrativa da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas - DPE/AM, localizada na av. André Araújo, 679 
— Aleixo — Manaus/AM, com fornecimento de mão de 
obra, equipamentos e materiais necessários para 
execução do objeto, conforme especificações constantes 
do edital 
DATA DA ASSINATURA: 16 de Maio de 2019. 
VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação será de 
120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do 
Contrato dia 16/05/2019. 
VALOR: O Valor Global estimado para a prestação do 
serviço é de R$ 2.275.986,88 (dois milhões duzentos e 
setenta e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e 
oitenta e oito centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 02010000, 
Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, 
Natureza da Despesa: 33903955, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 2019NE00131 
em 15/05/2019, no valor de R$ 2.275.986,88 (dois 
milhões duzentos e setenta e cinco mil novecentos e 
oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONt•-  - e Manaus, 16 de Maio de 
2019. 
	a- Wel 

d 

o 	nte rbosa 
Defensor lico Geral do Estado 
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114 	Diário Oficial Eletrônico 
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DO ESTADO DO AMAZONAS 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2010 
	

Ano 5, Edição 1.000 Pág. 6/6 

2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução n° 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
20000.004015/2019-72, datado de 17.05.2019; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Servidora 
Pública: 
Nome: CYNTHIA DANTAS DE BRITO 
REBELO 
Cargo: Diretor Adjunto DPE-3 
Órgão de Origem: Defensoria Pública do 
Estado 
Destino: Brasília/AM 
Período: 26 a 28.05.2019 
Especificação de Diárias: 

Quantidade: 3 (três diárias) 
Valor Unitário: R$ 408,58 
Valor das Diárias: R$ 1.225,74 
40% do valor básico da Diária: R$ 163,43 
Valor total das Diárias: R$ 1.389,17 

Objetivo / Justificativa: 
Participar do 	Curso 	de 	SICONV VII — 
Emendas Parlamentares (Oficina Prática). 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 23 de maio de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
005/2019-FUN DPAM 

PROCESSO: 20000.000683/2019-21-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM e a empresa 
Connector Engenharia Ltda. 

OBJETO:Contratação 	de 	empresa 
especializada para fornecimento e instalação 
de sistema de ar-condicionado tipo VRF 
(Variable Refrigerante Flow) para a nova sede 
administrativa da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas - DPE/AM, localizada na av. 
André Araújo, 679 — Aleixo — Manaus/AM, com 
fornecimento de mão de obra, equipamentos e 
materiais necessários para execução do objeto, 
conforme especificações constantes no edital. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2019. 
VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação 
será de 120 (cento e vinte) dias a contar da 
assinatura do Contrato dia 22/05/2019. 
VALOR: O Valor Global estimado para a 
prestação do serviço é de R$ 2.275.986,88 
(dois milhões duzentos e setenta e cinco mil 
novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 02010000, Programa de Trabalho: 
14.422.3269.1222.0001, 	Natureza 	da 
Despesa: 33903955, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 
2019NE00131 em 15/05/2019, no valor de 
R$ 2.275.986,88 (dois milhões duzentos e 
setenta e cinco mil novecentos e oitenta e 
seis reais e oitenta e oito centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 22 de Maio de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
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Defensor Pú co Geral do Estado 
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PORTARIA N° 458/2019-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 LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR, matrícula n° 000.489-8 A e 
TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA, matricula n° 000.511-8 A para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscais do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Contratar empresa especializada pra fornecimento e instalação de sistema de ar 
condicionado tipo VRF (variable refrigerante flow) para nova sede administrativa 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas — DPE/AM, com fornecimento de 
mão de obra, equipamentos e materiais necessários para execução do objeto — 
Empresa CONNECTOR ENGENHARIA LTDA. 

005/2019 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 
16 de Maio de 2019. 



'A 	
Diário Oficial Eletrônico 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO 	ESTADO DO AMAZONAS 
QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2019 

PORTARIA N° 458/2019-GDPG/DPEIAM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9°, inciso XII da Lei 
Complementar n° 01 de 30 de março de 1990, 
consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 
21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um 
contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante da 
administração, especialmente designado para a 
função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao 
gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do 
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito 
da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções 
existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto 
no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 
8.666/93, os servidores LUIZ FERNANDO 
PRAIA DE ALENCAR, matricula n° 000.489-8 A 
e TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO 
BARBOSA, matrícula n° 000.511-8 A para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscais 
do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contratar empresa 
especializada pra fornecimento 
e instalação de sistema de ar 
condicionado tipo VRF (variable 
refrigerante flow) para nova 
sede administrativa da 
Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas — DPE/AM, com 
fornecimento de mão de obra, 

005/2019 
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equipamentos e materiais 
necessários para execução do 
objeto — Empresa 
CONNECTOR ENGENHARIA 
LTDA. 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-
SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS. em Manaus, 22 
de Maio de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

*PORTARIA N.° 477/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9°, inciso VIII, da Lei 
Complementar n° 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9° da Lei Promul-
gada n°51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da Defen-
soria Pública para o desempenho de tarefas es-
peciais no âmbito da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, na forma do art. 90, inciso XI 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão adminis-
trativa, na forma do art. 90, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n° 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, datada 
de 05/07/2018, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e de- 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

grA DEFENSORIA PÚBLICA 
tikli DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maneio. 301 - Nau Sanara das Afaças 
CEP 69.053-135 I Manaus-AM 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 	 DEFENSORIA 9c'enses ashhco Geral 

PUBLICA DO 
Subdeienuar ?inani Geri/ 	 ESTADO DO 
Mellssa Souza Credit Borborema 
((mane Uma Gemi 	 19421427000191 2O1'4" 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

AMIA•Cla d1Q111.1er. 	OEFENSOfi. 
PUBL. ICA 00 ESTACO DD M020N09. 
1442102700191 
riN ClaR. OCP-Onsi. S-Mt L -Manaus. 
OU•Suniars 04000474 eedni eia r zum 
RFE. OU.P.F0 .P.J AI, OU.k.utetwocr: 
Da AR CERTiSIGN.CN-505 ENSORLA 
PUOICA DO ESTADO CO AMAZONAS. 
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Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

3.395.214,14 

23/05/2019 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 

Usuário Operador d ME: 

2.275.986,88 	 Valor Disponível 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

mICHELLE SILVA DE OLIVEIRA 

1.119,227,26 

/AM 

1 32,499.5700 

1 7,499.2200 

1 91,994.0500 

1 38,699.0000 

1 39,998.7400 

1 41,998.2500 

1 36,998.5900 

1 34,999.5300 

1 22,999.4900 

1 31,499.2500 

1 33,999.6800 

1 4,799.7400 

1 10,999.6300 

1 21,999.2500 

1 7,015.0600 

1 19,999.8500 

1 22,999.8200 

32.499,57 

7.499,22 

91.994,05 

38,699,00 

39.998,74 

41.998,25 

36.998,59 

34.999.53 

22.999.49 

31.499,25 

33.999,68 

4.799,74 

10.999,63 

21.999,25 

7.015,06 

19.999,85 

22.999,82 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
	

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 

024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 

2019NE00131 

Data Emissão 

15/05/2019 

Gestão 

00007- FUNDOS 

Processo 

024701.000683/2019 

NE Original 

Credor 

01114245000102 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA 
Licitação 

8- Pregão Eletrônico 

Referência 
Art. 2,51°, Lei 10.520/02 

Evento 

400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 

2- Estimativo 

Valor 

2.275.986,88 

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

Programa Trabalho 	14422.3269.1222.0001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento 

Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 

Natureza Despesa 	33903955 	 Serviços de Engenharia. 

Municipio 	9999- Estado 	 Origem do Material 

,onvénio 	 Tipo de Empenho 	9- Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 090 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 0,00 

Maio 	 0,00 	Junho 	 1.348.294,63 	Julho 	 442.679,45 	Agosto 	 312.720,60 

Setembro 	 172.292,20 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0,00 	Dezembro 	 0,00 

Descrição dos Itens 

Unid. 	Descrição 	 Qtde 	Preço Unitário Preço Total 

	

Rem 01 	Chapa galvanizada, material zinco, compdmento 2 m, largura 1 m, espessura 0,65 mm. 222 W. 

	

nem 02 	Isolamento térmico, tipo painel, material là de vidro, aplicação reforço de isolamento térmico. espessura 50 mm, 

densidade 80 kg/m3, formato tiras. 222 AR. 

	

tem 03 	Chapa galvanizada, material zinco, compdmento 2 m, largura 1 m, espessura 0,65 mm. 626 W. 

	

Item 04 	Tubo cobre, tipo recozido, processo junção soldagem, aplicação ar condicionado, diâmetro nominal 3/8 pol. 49.340 

metros. 

	

Rem 05 	Tubo cobre, tipo recozido, processo junção soldagem, aplicação ar condicionado, diâmetro nominal 1/2 pol. 37.440 

metros. 

	

Item 06 	Tubo cobre, processo junção soldagem, aplicação ar condicionado, diâmetro nominal 5/8 pol. 38.760 metros. 

	

Item 07 	Tubo cobre, tipo recozido, processo junção soldagem, aplicação ar condicionado, cfiameiro nominal 3/4 pol. 24,880 

metros. 

	

Item 08 	Tubo cobre, tipo doido, aplicação refrigeração, diâmetro nominal 7/8 pol, espessura paredes 1/32 pol. 22.770 
metros. 

	

nem 09 	Tubo cobre, tipo doido sem costura, processo junção soldagem, aplicação instalação hidráulica domiciliar, diâmetro 

nominal 15 mm, diâmetro externo 15 mm, espessura paredes 0,50 mm, peso 0,203 kg/m, pressão 41 kgf/cm2, 
normas técnicas ABNT NBR 13.206. 149 melros. 

	

Item 10 	Tubo cobre, tipo rígido sem costura, aplicação ar condicionado. diâmetro nominal 1 1/2 pol, espessura paredes 1/32 
pol, cometimento 6 m. 20.955 metros. 

	

Rem 11 	Tubo cobre, tipo doido sem costura, aplicação ar condicionado, diâmetro nominal 1 1/2 pol, espessura paredes 1/32 

p04, comprimento 6 m. 14.5500 melros. 

	

Item 12 	Tubo cobre, tipo rIgido sem costura, aplicação ar condicionado, diâmetro nominal 1 1/2 pol, espessura paredes 1/32 

pol, comprimento 6 M. 21 metros. 

	

Rem 13 	Tubo cobre, tipo rígido sem costura, aplicação ar condicionado, diâmetro nominal 1 1/2 pol, espessura paredes 1/32 

pol, comprimento 6 M. 3.750 metros. 

	

Item 14 	Tubo cobre, tipo rigldo sem costura, aplicação ar condicionado, diâmetro nominal 1 1/2 pol, espessura paredes 1/32 

pol, comprimento 6 M. 75 Metros. 

	

Item 15 	Unidade de ventilação, material estrutura chapa de aço, tratamento superficial estrutura pintura eletrostática em 

epOxi, quantidade ventiladores 2 un, potência 19/17 w, tensão 110/220 v, largura 483 mm, profundidade 300 mm, 

aplicação parte superior interior de redis. 37 unidades. 

	

bem 16 	Ar condicionado - difusor, tipo difusor de ar, material alumlnio, dimensões 498 x 498 mm, quantidade de vias 4, 

aplicação ventilação e exaustão. 19 unidades. 

	

Item 17 	Grelha, material aço carbono, comprimento 470 mm, largura 351 mm, espessura 5 mm, aplicação câmara 

climática. 18 unidades. 
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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 
2019NE00131 

Data Emissão 
15105/2019 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.000683/2019 

NE Original 

Credor 
01114245000102- CONNECTOR ENGENHARIA LTDA 

Licitação 
8 - Pregão Eletrônico 

Referência 
Art. 2°9 1°, Lei 10.520102 

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 
2- Esfimativo 

Valor 
2.275.986,88 

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

Programa Trabalho 	14.422.3269.12220001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento 

Fonte Recurso 	02016000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903955 	 Serviços de Engenharia. 

Municipio 	9999- Estado 	 Origem do Material 
:onvenio 	 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 	 1.348.294,63 	Julho 	 442.679,45 	Agosto 	312.720,60 

Setembro 	172.292,20 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0,00 	Dezembro 	 0.00 

Descrição dos Itens 

Unid. Descrição Cltde Preço Unitário 
Item 18 Duto circular de parede simples helicoidal de aço fiexivel, de 	125 	mm de 	diâmetro e 0,7 	mm 	de espessura, 

fornecida em tramos de 3 ou 5 m, para instalações de ventilação e climatizargto. 500 M'. 
1 23,995.5400 

Rem 19 Cassete 4 vias 48.000 BTUS. 12 unidades. 1 57,999.9100 
Rem 20 Cassete 4 vias 38.000 BTUS. 19 unidades. 1 79,999.7900 
Item 21 Cassete 4 vias 30.000 BTUS. 6 unidades. 1 23.299.9580 
Rem 22 Cassete 4 vias 38.000 BTUS. 6 unidades. 1 24.999.9500 
Rem 23 Cassete 4 vias 27.000 BTUS. 5 unidades. 1 14.999.9400 

Rem 24 Cassete 4 vias 24.000 BTUS. 10 unidades. 1 34,999.8900 
Item 25 Cassete 4 vias 15,000 BTUS. 4 unidades. 1 10.999.9700 
Item 26 Cassete 4 vias 12.000 BTUS. 1 unidade. 1 2.525.3200 
Item 27 Cassete 2 vias 15.000 BTUS. 12 unidades. 1 22,999.8000 
hem 28 "ripo dutado 95000 BTUS. 7 unidades. 1 54,999.9500 
Item 29 Fikvall 24.000 BTUS. 2 unidades. 1 7.399.9900 
Rem 30 111-wal115.000 BTUS. 7 unidades. 1 19,999.9300 
Rem 31 Hkwal112.000 BTUS. 34 unidades. 1 69,999.7000 
Rem 32 Hi-wall 9.000 BTUS. 4 unidades. 1 10,789.8400 
Item 33 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Amofecimento de 281(W. 5 unidades. 1 129999.9900 
Item 34 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 33KW. 2 unidades. 1 72,999.9700 
Item 35 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 50KW. 2 unidades. 1 87,899.9700 
ftem 36 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 56KW. 3 munidades. 1 129,999.9500 
Rem 37 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 61,5KW. 11 unidades. 1 494,099.9100 
Item 38 Complementares. 1 178,599.9900 

Kern 39 Caixa de ventilação em aço galvanizado e em perfis de alumlnio extrudado, fixado por melo de cantos de nylon, 
para 	garantir 	maior 	robustez 	e 	proporcionar 	múltiplas 	combinações 	dos 	módulos, 	motor 	para 	alimentação 
monofásica a 220V e 60 Hz de frequência, com proteção térmica. 6 unidades. 

1 23,999.9500 

Item 40 Ventilador centrifugo de perfil baixo, com motor para alimentação monofásica a 230 V e 50 Hz de frequência, com 
proteção térmica, isolamento classe F, proteção P55 e caixa de bomes ignIfuga, de 1130 R.P.M. 5 unidades. 

1 10,999.9500 

Rem 41 Estrutura metálica formada por laje nervurada unidirecional de altura 30 4 25+5 cm, de vigotas me:aficas A 36. 
lajota de concreto, 60x20125 cm, e camada de compressão de concreto armado. 3516. 

1 16,875.5800 

Preço Total 
23,995,54 

57.999,91 
79.999,79 

23.299.95 
24.999,95 
14.999,94 
34.999,89 
10.999,97 
2.525,32 

22.999,88 
54.999,95 
7.399,99 

19.999,93 
69.999,70 
10.789,84 

129.999,99 
72.999,97 
87.899,97 

129.999,95 
494.099,91 

178.599,99 
23.999,95 

10.999,95 

16.875,58 

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

3.395.214,14 

23/0512019 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 

Usuário Operador da 

2.275.986,88 	Valor Disponível 
	

1.119.227,26 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA 
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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 
2019NE00131 

Data Emissão 
15105/2019 

Gestão 
00007- FUNDOS 

Processo 
024701.000683/2019 

NE Original 

Credor 
01114245000102- CONNECTOR ENGENHARIA LTDA 

Licitação 
8- Pregão Eletrônico 

Referência 
Ao. 2°,§ 1°, Lei 10520/02 

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 
2- Estimativo 

Valor 
2.275.986,88 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.1222.0001 	Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento 
Fonte Recurso 	02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903955 	 Serviços de Engenharia. 

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 
3onvenio 	 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 	 1.348.294,63 	Julho 	 442.679,45 	Agosto 	312.720,60 

Setembro 	172.292,20 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0,00 	Dezembro 	 0,00 

Descrição dos itens 

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total 
Item 42 Engenheiro de Obra Pleno (Mensalista). 4 meses. 1 46,999.9700 46.999,97 
Item 13 Encarregado Geral de Obras (Mensatista). 4 meses. 1 24,999.9500 24.999,95 
Rem 44 Técnico em Segurança do Trabalho (Mensalista). 4 meses. 1 20,999.9700 20.999,97 
Item 45 Locação de container (2,30 x 6,00) me albrra 2,50 m, para escritório. 4 meses. 1 3,003.9700 3.003,97 
Item 46 Guindaste hidráulico autopropelido com lança telescópica 40m, capacidade máxima 601. potência 260 KW, tração. 1 68,499.6100 68.499,61 

72 horas. 
Item 47 Limpeza final da obra. 15 (guizo) dias. 1 4,999.8800 4.999,88 

Contratação de Empresa Especializada para fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF 
(vadable refrigerante flow) para nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM, 
Localizada na AV. André Araújo, 679, Aleiro, Manaus/AM, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e 
materiais necessários para execução do objeto, conforme especificações constantes no edital do Pregão Eletrônico 
12/2019-CLDPE/AM. 
Contrato e 00512019, a ser celebrado entre a Defenswia Pública do Estado do Amazonas e a Empresa Connector 
Engenharia LTDA; 
Memorando C 22/2019-DA/OPE/AM; 
Pregão Eletrônico n° 012/2019-CLDPEMM publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, em 14/05/2019; 
Projelo Basica n 001/2019-DPLAMDPE/AM: 
Vigência de 120 (cento e vinte) Dias, a contar da assinatura do contrato dia 16/05/2019: 
Valor Global Estimado: RE 2.275.986,88. 

CADASTRO NACLM-. s • tsp0A Ameace% ckga 
ItuarAl 

19.439.881/0001-07 
FUNDO ESPECIAL DA DEFEN6ORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Rua Maceió, ng 307 

Nossa Senhora das 6raças 

Lm 
CEP: 69053-135 

Manaus 

Saldo Anterior: 
	

3.395.214,14 
	

Valor do Empenho: 
	

2275.98668 	Valor Disponível 
	

1.119.227,26 

Data de Entrega: 
	

23/05/2019 
	

Local de Entrega: 
	

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da NE: 
	MICRELLE SILVA DE OLIVEIRA 
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