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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/2017 
Pregão Eletrônico n°  007/2017- CLDPE/AM 

Processo n° 20000.002652/2016 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de 2017, a Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas — DPE/AM, situada na Rua Maceió, n° 307 — Nossa Senhora das Graças - Manaus - 

AM., inscrita no CNPJ sob o n° 19.421.427/0001-91, representada neste ato pelo representada 

neste ato pelo Defensor Público e Ordenador de Despesas, Sr. Antonio Cavalcante de 

Albuquerque Junior, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n.° 5.450/2005, 

Decreto Estadual n. 21.178/2000, Decreto Estadual n. 24.818/2005, Lei Complementar Federal n° 

123/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/1993 e legislação pertinente e demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 

Eletrônico n° 007/2017 RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa AIGP SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS LTDA inscrita no CNPJ n° 12.403.043/0001-05, observadas as especificações, 

os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como as 

cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e 

obrigacional às partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de preços para a contratação, pelo menor 

preço global, de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra indireta 

para as unidades da DPE/AM em Manaus e no interior do Estado do Amazonas. 

1.2. Empresa Beneficiária da Ata 

AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 

CNPJ: 12.403.043/0001-05 

Endereço: Rua Isabel, n° 295/B — Bairro: Centro - Manaus/Am 

Fone/Fax: (92) 3234-7423 / (92)3635-0814 

E-mail: aiqp 2010ahotmail.com   

1.3. Detalhamento do Objeto 

Item Descrição 
Unid. 

Fornec. Quant. V. Unit. 
R$ 

Valor 
Mensal R$ V. Anual R$ 

Agente 	de 	Portaria. 
Jornada- 	08 	(oito) 	horas 
donas 	e 	44 	(quarenta 	e 
quatro) horas semanais. 

Homem 20 2.948,70 58.974,00 707.668,00 

2 Ajudante 	de 	Caminhão. Homem 2 3.002,18 6.004,36 72.052,32 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 

Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 
E-mail: licitacao(adefensoria.am.qov.br  
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Jornada: 	08 	(oito) 	horas 
diárias 	e 	44 	(quarenta 	e 
quatro) horas semanais. 
Artífice de Serviços Gerais. 
Jornada' 	08 	(oito) 	horas 
diárias 	e 	44 	(quarenta 	e 
quatro) horas semanais. 

Homem 2 3.446,83 6.893,66 82.723,92 

4  
Atendente. 	Jornada: 	08 
(oito) 	horas 	diárias 	e 	44 
(quarenta 	e 	quatro) 	horas 
semanais. 

Homem 60 2.739,62 164.377,20 1.972.526,40 

5 
Copeira 	(o). 	Jornada: 	08 
(oito) 	horas 	diárias 	e 	44 
(quarenta 	e 	quatro) 	horas 
semanais. 

Homem 2 2.739,62 5.479,24 65.750,88 

6 
Garçom. Jornada: 08 (oito) 
horas diárias e 44 (quarenta 
e quatro) horas semanais 

Homem 6 2.922,79 17.536,74 210.440,88 

7 

Motorista 	de 	Caminhão 
toco ou 3/4 - Categoria D. 
Jornada: 	08 	(oito) 	horas 
diárias 	e 	44 	(quarenta 	e 
quatro) horas semanais. 

Homem 2 5.109,01 10.218,02 122.616,24 

Motorista 	de 	carro 	leve. 
Jornada' 	08 	(oito) 	horas 
diárias 	e 	44 	(quarenta 	e 
quatro) horas semanais. 

Homem 8 3.496,68 27.973,44 335.681,28 

9 
Operador 	Eletrônico. 
Jornada*• 	08 	(oito) 	horas 
diárias 	e 	44 	(quarenta 	e 
quatro) horas semanais. 

Homem 2 2.926,21 5.852,42 70.229,04 

10 
Recepcionista. Jornada: 08 
(oito) 	horas 	diárias 	e 	44 
(quarenta 	e 	quatro) 	horas 
semanais. 

Homem 20 2.982,35 59.647,00 715.764,00 

11 
Secretária. 	Jornada: 	08 
(oito) 	horas 	diárias 	e 	44 
(quarenta 	e 	quatro) 	horas 
semanais. 

Homem 8 3.115,33 24.922,64 299.071,68 

12 
Técnico 	em 	edificações. 

• Jornada' 	08 	(oito) 	horas 
diárias 	e 	44 	(quarenta 	e 
quatro) horas semanais. 

Homem 2 6.990,47 13.980,94 167.771,28 

11  
‘" 

Telefonista. 	Jornada: 	06 
(seis) 	horas 	diárias 	e 	36 
(trinta 	e 	seis) 	horas 
semanais. 

Homem 5 2.804,37 14.021,85 168.262,20 

VALOR TOTAL DA ATA R$ R$ 4.990.578,12 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA 

2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento 

característica de compromisso para futura contratação, terá 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 

de 21 de junho de 1993. .‘,/ 

Rua Maceió. 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mail: licitacao4defensontam.gov.br  

vinculativo obrigacional com 

validade de 12 (doze) meses, 

3.° do art. 15 da Lei n.° 
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2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a CONTRATANTE não 

estará obrigada a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de 

outros meios, respeitando a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições, sem que caiba 

recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

3.1. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR assume o 

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se 

obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às 

penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela assinatura do Termo de 

Contrato, a qual deverá ser assinado. 

3.3. Mediante a assinatura do Termo de Contrato, estará caracterizado o compromisso da 

prestação do serviço. 

3.4. Os serviços prestados serão executados de acordo com o edital, com a proposta 

vencedora da licitação, bem como com as cláusulas da presente Ata. 

CLÁUSULA QUARTA — DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS  

4.1. Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, poderá ser 

acrescido ou suprimido até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial, obedecidas 

as disposições contidas no artigo 65 da Lei n. 8.666/93. 

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados. 

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada 

a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. 

4.4. Na hipótese do parágrafo anterior, a CONTRATANTE convocará os demais 

fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, a CONTRATANTE poderá: 

4.5.1. Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mail: licitacao(Wdefensoria.am.govtr 
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4.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não 

havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

CLÁUSULA QUINTA — DO LOCAL E DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1. O local e o prazo da prestação dos serviços deste objeto deverá ocorrer de acordo 

com o Projeto Básico desta licitação. 

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO  

6.1. O pagamento deverá ocorrer de acordo com os itens 18 e 24 do Projeto Básico. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS PENALIDADES  

7.1. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, a CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem 

prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

7.2. Além das penalidades a serem previstas no contrato, a empresa vencedora da 

licitação sujeitar-se-á a multa, igual ao valor da categoria do funcionário, quando este não 

for substituído dentro do prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de reincidência, este valor 

dobrará. 

7.3. Caso a situação persista e ultrapasse 45 (quarenta e cinco) dias sem a devida 

substituição será autuado Processo Administrativo para apuração de responsabilidade por 

perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade de 

aplicação de multas e rescisão contratual. 

CLÁUSULA OITAVA — DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS  

8.1. Os órgãos que não participaram do procedimento licitatório, quando desejarem 

poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços, devendo consultar à Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

8.1.1. O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes. 

8.1.2. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 100% 

(cem por cento) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento convocatório e 

registrados na Ata de Registro de Preços para a DPE e órgãos/entidades participantes. 

4- 8.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar 

Rua Maceió, Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mail: licitacao(&defensoria.am.00v.br  
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interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 

8.3. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízos 

dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações assumidas com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NOVA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR.  

9.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

9.1.1. A pedido, quando: 

9.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 

de casos fortuitos ou de força maior; 

9.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das 

aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do período de fornecimento 

9.1.2. Por iniciativa da DPE/AM, quando: 

9.1.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

9.1.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; 

9.1.2.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

9.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

9.1.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

9.1.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

9.1.4. Em quaisquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, 

a DPE/AM fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

Fornecedores a nova ordem de registro. 

9.2. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, poderá ser cancelada 

automaticamente: 

9.2.1. Por decurso de prazo de vigência. 

9.2.2. Quando não restarem fornecedores registrados. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  Qr 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mail: licitacao@defensoria.am.ciov.br  
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10.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica, n°007/2017, os anexos e 

a proposta da empresa classificada em 1° lugar no certame supra citado. 
10.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na 

Lei n° 8.666/1993, no Decreto n° 7.892/2013, na Lei n° 10.520/2002, no Decreto n° 

3.555/2000 e no Decreto n° 5.450/2005, com suas alterações. 
10.3. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante. 

Assim ajustadas, obrigando-se por si e sucessores, as partes firmam o presente 

instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Manaus, 16 de novembro de 2017. 

• 
Pela CONTRATADA: 

- 

AIGP SERVIÇOS IT""RES: 	L 	2.04  
CNPJ: 12.403.043 

	
1-0 

*t 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
R.G.: 	7-96°4 -19  
CPF: c,c41  • Z-2 ,..,* °£42:-5-3  
Ass:  6-2/12E,  -restaa-e- 	ewsle 

Nome>/te-Y-S 

CPF: ZnI4712ii— 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135 

E-mail: hcitacaoadefensoriaam.qov.br  
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Manaus, sexta-feira, lide novembro de 2017 
	 Número 33.646 ANO CXXIII 

PODER JUDICIÁRIO 
alat  DEEENSOISIAs121 ICA 1,-, DO ESTADO 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRON1C0 N•07/2017-CLDPEIAM 

OBJETO: Registro de preços para a contrafação, peio 
menor preço global, de empresa especializada na 
prestação de serviços de mão de obra indireta para as 
unidades da DPE/AM em Manaus e no interior do Estado 
do Amazonas, conforme especificações e condições 
definidas no Projeto Básico e Edital. 
Adjudicado e Homologado em favor da empresa. 
;GRUPO 1 
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS IMA 
CNP.P. 17403.04310001-05 
fi
m  
e Descrireao Que 

et. 
V. Ur*. 

RI 
Velor 

Mensal 
RI 

V. Amai R$ 

.1  Agente 	de 
Portaria 

20 2.948,70 58.974,00 10728,00 

, 
- 

Apiade de 
Caminhão 

2 3.002,18 8.004,38 72052,32 

3 Areai 2 3.448,83 8493,55 82323,92 
4 Atendante 80 2.739,82 643  1 	772 

O 
972.52 40 1' 	13,  

5 Copeira 2 2.739.62 5.479,24 85.750,88 
6 Garçom 8 2.972,79 17.538,74 210.440,88 

7 
Motorista 
de 	Cari- 
nhie 	toco 
Cot IX 

2 5.109,01 10.218,02 122.616,24  

8 
Motorista 
de 	caro 
Leve 

8 3.498,88 27.973.44 315 081 28 " 

9  Operada 
Eletrônico 

2 2.928,21 5.852.42 70.229,04 

W Recepcionie 
ta 20 2.982,35 59.847,00 715.764'00 

11 Secretária 8 3.115,33 24.922,84 290071,68 
12 Técnico em 

Erfirkeçães 
2 8.990,47 13.980,94 187.771.28 

13 Telefonista 5 2.004,37 14.021,85 16126220 
_. 	VALOR TOTAL RI 4.890.578,12 

.. A descrição completa dos tens encontra-se 
disponivel no edital, termo de referência e sistema 
comprasnet. 

Manaus, 10 de novembro 2017. 

g I 	00 5 1 , 

Procuradoria Geral do Estado. 

RESENHA DE PORTARIAS 
N. 37/2017-GSPGE 

A SUBPROCURADORA-GERAL 
DO ESTADO, no uso de suas 
atribuições legais, expediu os seguintes 
atos administrativos: 

PORTARIA N. 616/2017-GSPGE 
CONCEDER oito dias de férias ao 
servidor ANDRÉ LUIZ REGO DA 
SILVA, matricula n. 183.604-8 E, 
referente ao exercido de 2016, a contar 
de 6 a 13-11-2017. 

PORTARIA N. 617/2017-GSPGE 
CONCEDER nos termos do artigo 66, IV, 
da Lei n: 1.639/83, ao Procurador do 
Estado EVANDRO EZIDRO DE UMA 
REGIS, matricula n. 151.611-6C, licença 
especial pelo prazo de dezenove dias, 
sendo. sete dias referente ao quinquénio 
1999-2004 e doze dias referente de 
2004-2009, a contar de 6 a 24-11-2017. 

PORTARIA N. 61812017-GSPGE 
CONCEDER nos termos do artigo 66, IV, 
da Lei n. 1.639/83, nove dias de licença 
especial ,a Procuradora do Estado 
MARIA FLORENCIA SILVA AIUB, 
matricula n. 155.498-0 C, referente ao 
quinquênio de 2007-2012, a contar de 6 
a 14-11-2017. 

PORTARIA N. 619/2017-GSPGE 
CONCEDER trinta dias de férias à 
servidora ELIFIACILDA MARTINS 
CASTRO,: matricula n. 116.093-1 G, 
referente -ao exercício de 2017.3 contar 
de 6-11 a'5-12-2017. 

PORTARIA N. 620/2017-13SPGE 
CONCEDER doze dias de férias à 
servidora .TEREZINHA DOS SANTOS 
SILVA, matricula n. 100.075-6 D, 
referente ao exercido de 2014, a contar 
de 6 a 17-11-2017. 

PORTARIA N. 621/2017-GSPGE 
CONCEDER trinta dias de férias ao 
servidor DANIEL SOMBRA DA SILVA, 
matrícula:ri. 142.125-5 D, referente ao 
exercIcio de 2017, a contar de 6-11 à 05-
17-2(117 

PORTARIA N. 622/2017-GSPGE 
CONCEDER quatorze dias de férias ao 
servidor EDILSON NONATO DA 
COSTA, . matricula 	100.057-8 	E, 
referente ao exercicio de 2016, a contar 
de 30-10 a 12-11-2017. 

PORTARIA N. 623/2017-GSPGE 
CONCEDER dez dias de férias 
servidora ISABELLE QUEIROZ DE 
UMA, matricula n. 237.428-5 A, 
referente ao exercido de 2017, a contar 
de 15 a 25-11-2017. 

PORTARIA N. 62412017-GSPGE 
TRANSFERIR por necessidade de 
serviço vinte dias de férias da servidora 
ISABELLE QUEIROZ DE LIMA, 
matricula n. 237.428-5 A, referente ao 
exercício de 2017, para serem 
usufruídas em outra oportunidade. 

PORTARIA N. 625/2017-GSPGE 
CONCEDER dez dias de ferias à 
Procuradora do Estado VANESSA LIMA 
DO NASCIMENTO, matricula n. 
226.305-0 B, referente ao exercido de 
2016, a contar de 16 a 25-11-2017. 

PORTARIA N. 626/2017-GSPGE 
CONCEDER quinze dias de férias ao 
Procurador do Estado MICAEL 
PINHEIRO NEVES SILVA, matricula n. 
190.382-9,B, referente ao exercício de 
2017, a contar de 22-11 a 6-12-2017. 

PORTARIA N. 627/2017-GSPGE 
CONCEDER nos termos do art. 78, 
caput, da: Lei n. 1/62/86, dezessete dias 
de licença especial à servidora 
JANDIRA. MARQUES DA SILVA, 
matricula;n. 020.418-8 E, referente ao 
quinquénio de 2008-2013, a contar de 6 
a 22-11-2017. 

0 0517 
Manaus, 4 de 	rode 2017. 

1) 
NELOY.SA  ONE I TEIXEIRA 

Suhnrere4 me:oral do rataria 
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PROGRAMA  DE CIDADANIA FISCAL 

Exerça sua cidadania e concorra 
a prêmios de R$50 a R$50 mil 

SECRETARIA DE 
ESTADO DA FAZENDA 
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Manaus, terça-feira, 21 de novembro de 2017 	 Numero 33.647 ANO CXXIV 

PODER JUDICIÁRIO 

4.  DEPENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

Gabinete do Subdefensor Público Geral 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
003/2017 — DPEJAM; Resultante do PREGÃO 
ELETRÔNICO Pê 007/2017-CLDPE/AM, Processo n° 
20000.002662/2016. 	disponível 	no 	sito 
www.compmsgovemementais.gov.br  OBJETO: Registro 
de preços para a contrata*, pelo menor preço global, de 
empresa especializada na prestação de serviços de mão 
de obra indireta para as unidades da DPE/AM em Manaus 
e no interior do Estado do Amazonas, wrilorme 
especificações e condições definidas no Projeto Básico e 
Edital. PARTES: Defensora Publica do Estado do 
Amazonas e fornecedor listado no quadro abaixo. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As contratações oriundas 
da ATA serão processadas de acordo com a previsão 
orçamentaria desta Defensoria Púbfica. VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses, a partir da data de publicação deste. 
GRUPO 1 
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LIDA 
CNPJ: 12,403.043/0001415 

lie 
m Descrição Que 

nt. 
V. link 

RE 
Valor 

Mensal 
RI 

V. Anual Ri 	. 

1  Agente 	de 
Portaria 

20 2.946,70 58.974,03 707.668.00 

2  Ajudante de 
Caminhão 

2 1.002,18 6004,36 72.052,32 

3 Artifice 2 3646,83 6.893.66 82.723.92  

4 Atendents 60 2.7396264.377,2 1 
(1 

1.972.528.40  

Copes(o) 5 1 2.739,62 5.479,24 65.750,88 
6 Garçom 6 2.922,79 17.536,74 210.440,88 

/Adoesta 
de 	Cerni. 
nhão 	toco 2 5.109,01 10,218,02 122.618,24 

8 
Morodsta 
de 	Cama 
Leve 

8 3.496,88 27.973,44 335 681 a 

9 Operador 
Eletrônico 

2 2.926.21 5.852,42 70.229,04 

10 e c Recpione 
ta 20 2.982.35 59.647.00 715164,00  

11 Secretária 8 3.11633 24.922.64 299.071,58 
12  

i 
Técnico em 
EdifinanXim 

2 6.990.47 13.980,94 167,771,28 

' 13 	Telefonista 	5 	2.804,37 14.021,65 168.262,20 
VALOR TOTAL RI 4.990.878,11 

ate.: A descrição completa dos itens encontra-se 
disponível no edital, termo de referência e sistema 
comprasnet. 

Manaus. 16 de novemb • de 2017 

VALIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 
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