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CONTRATO N° 009/2016-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA REDE DE TELEFONIA INTERNA 
CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DO 
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 
— FUNDPAM E A EMPRESA PAULO AFONSO 
NUNES DO ESPIRITO SANTO, NA FORMA 
ABAIXO: 

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2016, nesta cidade de Manaus, a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS — FUNDPAM, 
CNPJ N° 19.439.861/0001-07, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, 
neste ato representada por seu Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO 
MONTEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, Defensor Público do Estado, residente e 
domiciliado nesta cidade, no Condomínio Residencial San Lorenzo, n° 416, Apto 1.403 — 
Adrianápolis, portador da Cédula de Identidade n° 1181876-0 SSP/AM e do CPF n° 
628.345.252-34 e a empresa PAULO AFONSO NUNES DO ESPIRITO SANTO-ME, 
adiante designada simplesmente CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, com 
seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do 
Amazonas, sediada nesta cidade, na Travessa Professora Alzira Machado, n° 290 — Sala 
A - São Raimundo, CEP: 69027-550, CNPJ n° 14.990.036/0001-74, neste ato 
representado por seu Representante Legal, o Senhor PAULO AFONSO NUNES DO 
ESPIRITO SANTO, brasileiro, solteiro, domiciliado na Rua Santa Helena, 290-Bairro São 
Raimundo., portador da Cédula de Identidade n° 9120971/SSP/AM e do CPF n° 
313.335.402-72, em consequência da dispensa de licitação, com espeque no art. 24, II da 
Lei n° 8.666/93, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 
20000.000014/2016, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas 
adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DA DPE/AM, que se regerá 
pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas 
pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas e condições seguintes: 

estar ao 
Pública 

O, e, 
nei6 

PRIMEIRA: OBJETO - Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se 
CONTRATANTE os serviços de manutenção da rede de telefonia da Defen 
do Estado do Amazonas — DPE/AM, conforme a proposta, constantes do P 
do Projeto Básico, os quais passam a integrar o presente instrumento 
estivessem transcritos. 
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SEGUNDA: REGIME DE EXECUÇÃO - Os serviços ora contratados serão realizados sob 
o regime de empreitada por preço unitário. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto deste contrato será recebido provisoriamente e 
definitivamente como disposto no art. 73, da Lei n° 8.666/93. 

TERCEIRA: OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — A CONTRATADA é obrigada 
a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em 
consequência da execução dos trabalhos. 

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA é também responsável por todos os 
encargos e obrigações concernente às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, 
comercial, securitária, previdenciária que resultem ou venham a resultar a 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 inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos decorrentes das legislações mencionadas no parágrafo primeiro, não transfere 
à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso do equipamento reparado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 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. 

QUINTA: PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - O prazo de duraçãoárs serviços 
ora contratados é de 12 (doze) meses, contados de 20/12/2016 a 20/12/201 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE é obrigada a rejeitar, no todo ou.,  parte ,o 
,-.  

serviços executados em desacordo com o contrato. 
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SEXTA: DO PREÇO DOS SERVIÇOS — Pelos serviços ora contratados a contratada 
receberá o valor mensal de R 650,00 seiscentos e cinquenta reais). 

SÉTIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento à CONTRATADA será efetuado 
na forma da Lei 8666/93, mediante apresentação de faturas 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 desse contrato. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A inadimplência da CONTRATADA quanto aos recolhimentos dos 
encargos previdenciários, autoriza o Contratante, na ocasião do pagamento, a retenção 
das importâncias devidas, como garantia, até a comprovação perante a fiscalização, da 
quitação da dívida, na forma do parágrafo primeiro, do art. 31, da Lei n° 8.212/91. 

OITAVA: GARANTIA DOS SERVIÇOS — A CONTRATADA garante os serviços 
executados, comprometendo-se a corrigir qualquer defeito que se verifique no prazo de 
48h (quarenta e oito horas) da data da conclusão dos mesmos. 

NONA: VALOR — O valor global do presente contrato é de 	 (sete mil e 
oitocentos reais) 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penas acima referidas serão impostas pela autoridade 
competente, assegurado à CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via administrativa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: PENAS — 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 contrato não realizado, em caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida. 

IV. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inex 	ão total 
da obrigação assumida. 

V. Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de recusa da prestadora do servi 

czD 
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em assinar o contrato. 

VI. Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO DO CONTRATO — O presente contrato poderá ser 
rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, através de uma das formas 
prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei n° 8.666/93. 

DÉCIMA SEGUNDA: RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE — A 
rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes 
consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, 
desde já, os direitos da CONTRATANTE de: 
1. assunção imediato do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato 
seu; 
2. ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, material 
e pessoal envolvido na execução deste contrato; 
3. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados 
à CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das medidas previstas nos itens 1 e 2 desta 
cláusula fica a critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por 
execução direta ou indireta. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do item 2 deste artigo, o ato será precedido de 
expressa autorização do Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM. 

DÉCIMA TERCEIRA: CESSÃO — O presente contrato não poderá ser objeto de cessão 
ou transferência, total ou parcial, a não ser com a prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado. 

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO: O cessionário indicado deverá atender a todas as 	•ências 
relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os - suisitos 
estabelecidos no edital e na legislação específica. 

DÉCIMA QUARTA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTIC 
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LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  
PARA LICITAR OU CONTRATAR - 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 Estados, 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções a que se refere esta cláusula serão 
obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado do Amazonas. 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
perdurará 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. 

DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS - Contra as decisões que tiverem aplicado 
penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo: 

1. interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 
dias da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa; 

2. interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 
dias da publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de licitar, 
impedimento de contratar ou rescindir administrativamente o contrato; 

3. formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da publicação 
no Diário Oficial do Estado; 

DÉCIMA SEXTA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO — O presente contrato poderá ser 
alterado, através de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços ora 
contratados, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do con to. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se no contrato não houverem sido contemplados. reços 
unitários para os serviços, esses serão fixados mediante acordo entre 	• 
respeitados os limites estabelecidos no parágrafo anterior. 	

artes, 

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de supressão dos serviços, se a CONTR 0)/já 
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houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos 
pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados. 

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

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

DÉCIMA SÉTIMA: DOCUMENTAÇÃO - A CONTRATADA e seus representantes legais 
apresentaram neste ato os documentos comprobatórios de suas condições jurídico-
pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade 
dos órgãos fiscais previdenciários públicos, a que estiver vinculada. 

DÉCIMA OITAVA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO — As despesas com a 
execução do presente contrato correrão, no presente exercício, á conta da seguinte 
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 024701, Programa de Trabaçho: 
14.422.3269.1222.0001, ,Fonte de Recurso: 04010000, Natureza da Despesa: 33903917, / 
tendo sida emitida pela CONTRATANTE, em 05/12/2016 a Nota de Empenho n° 
00423/2016, no valor de R$ 566,16 (quinhentos e sessenta e seis reais e dezesseis 
centavos). No exercício seguinte, as despesas ocorrerão à conta da dotação que for 
consignada no orçamento vindouro. 

DÉCIMA NONA: FORO — O foro do presente contrato é o desta cidade de Manaus, com 
expressa renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais 
privilegiado que seja. 

VIGÉSIMA: PUBLICAÇÃO  —A CONTRATANTE obriga-se a providenciar a publicação do 
presente contrato, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo do parágrafo 
único, art. 61, da Lei n°8.666/93. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: CLÁUSULA ESSENCIAL — Constitui, também, cláusul ssencial 
do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONT 	DA, a 
impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de exceção de inadimple 
fundamento para a unilateral interrupção da prestação dos serviços, excet 
previstos na Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a exe uça 

omo 
asos 
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do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VIGÉSIMA TERCEIRA: NORMAS APLICÁVEIS — O Presente Contrato rege-se por toda 
a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, 
alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do 
presente termo, especialmente a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e a legislação 
referente aos Planos Econômicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas 
econômicas deste contrato, declarando a CONTRATADA conhecer todas 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, 20 de dezembro de 2016. 

Pela CONTRATANTE: 

  

RAFAEL VINH O Me IRO BARBOSA 
Defensor úblico Geral do Estado 

%uta Ilr-onso 	ireicA-Sclutic 
Pela CONTRATADA: PAULO AFONSO NUNS DO ESPÍRITO SANTO 

Propriétario 

TESTEMUNHAS: 

Koion lio4,4 O..de tfzn h( ta  
Nome: 
CPF: 965.26o. g4/42-49. 



DEFENSORIA PUBLICA DO ESTAD 

EXTRATO 	,/ 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 009/2016-DPE/AM. 
CELEBRANTES: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
através do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e empresa Paulo Afonso Nunes do Espirito Santo. 
OBJETO: Por força deste Contrato a Contratada obriga-se a prestar 
ao Contratante os serviços de manutenção da rede de telefonia da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, conforme proposta, 
constante do processo, e do Projeto Básico, os quais passam a integrar 
o Instrumento como se nele estivessem transcritos 

DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 

PRAZO: 12(doze) meses, contados de 20/12/2016 a 20/12/2017. 

VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 7.800,00  
(sete mil e oitocentos reais), com parcelas mensais de R$566,19 
(quinhentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) . 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas 
com a execução do presente contrato correrão, no presente 
exercício, à conta da seguinte/dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 	24701 7/ Programa 	de , Trabalho 

(/ 14.422.3269.1222.0001, Fonte/Recurso 04010000, XNatureza 
da Despesa 33903917, tendo sido emitido pelo 
CONTRATANTE, para o exercício de 2016, Nota de Empenho 
n° 00423 de 05/12/2016, no valor de R$ 566,19 (quinhentos e 
sessenta e seis reais e dezenove centavos), o restante será 
empenhado no exercício seguinte. 
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n° 
000014/2016-DPE/AM, Lei 8.666/93 e suas alterações. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 20 • • e 	2 

RAFAEL VIN RO M I TEIRO BARBOSA / 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus-Am 
Cep. 69.053-135 Fone/Fax (92) 3234-3097 

E-mail: dagdefensoria.am.gov.br  

• 



EXTRATO 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 009/2016-
DPE/AM. 
CELEBRANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
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da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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Ano 2, Edição 362 Pág. 1/10 

EXTRATO 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° Contrato n° 
008/2016- DPE/AM 
CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. 
OBJETO: As partes, acima identificada, têm, entre si, 
justo e avençado e celebram o Contrato de Prestação de 
Serviços e Vendas de Produtos que atendam às 
necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão do 
anexo ( Sedex). 
DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 
VIGÊNCIA: O presente contrato é 12(doze) meses, 
contados de 20/12/2016 a 20112/2017. VALOR: O valor 
estimado do Presente Termo é de R$ 6.000.00(seis mil 
reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato correrão, 
no presente exercício, à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária 24701, Programa 
de Trabalho 14.122.0001.2001.0001,Fonte de Recurso 
04010000, Natureza da Despesa 33903947, tendo sido 
emitido pelo CONTRATANTE, em 05/12/2016 a Nota de 
Empenho n° 000424. no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais). • No exercício seguinte, as despesas ocorrerão à 
conta da dotação que for consignada no orçamento 
vindouro. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 20 de dezembro de 2016. 

Amazonas, através do Fundo Especial da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e empresa Paulo 
Afonso Nunes do Espirito Santo. 
OBJETO: Por força deste Contrato a Contratada obriga-
se a prestar ao Contratante os serviços de manutenção 
da rede de telefonia da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, conforme proposta, constante do processo, e 
do Projeto Básico, os quais passam a integrar o 
Instrumento como se nele estivessem transcritos 
DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. ./ 
PRAZO: 12(doze) meses, contados de 20/12/2016 a 
20112/2017. 
VALOR: O,/  válor global do presente contrato é de R$ 
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), com parcelas 
mensais de R$566,19 (quinhentos e sessenta e seis 
reais e dezenove centavos) . 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato 
correrão, no presente exercício, à conta da seguinte , 
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 24701,/ 
Programa de Trabalh9\14.422.3269.1222.0001(Fonte 
Recurso 04010000, fiattèeza da Despesa 33903917, V.  
tendo sido emitido pelo CONTRATANTE, para o 
exercício de 2016, Nota de Empenho n° 00423 de 
05/12/2016, no valor de R$ 566,19 (quinhentos e 
sessenta e seis reais e dezenove centavos), o restante 
será empenhado no exercício seguinte. 
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n° 
000014/2016-DPE/AM, Lei 8.666/93 e suas alterações. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 20 de dezembro de 2016. 

PORTARIA N.° 7101201.6-GDPGIDPE/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, 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus -AM 
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PORTARIAS. 126/164MMGE 

CONCEDER Licença Especial ao Procurador 
do Estado que menciona. 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no exercido das 
• competências inscritas nos incisos I e XVI do art. 10 da Lei n. 
1.639/83 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), 

RESOLVE, 

CONCEDER ao Procurador do Estado, Chefe da Procuradoria do 
Pessoal Militar CARLOS ALEXANDRE M. C. M. DE MATOS, na forma 
do art. 66, IV, da Lei n. 1839/83, 18 (dezoito) dias de Licença 
Especial, referentes ao quinquénio de 1997/2002, para serem 
usufruídos no periodo de 02 a 19 de janeiro de 2017. 

II - DESIGNAR o Procurador do Estado LEONARDO DE 
BORBOREMA BLASCH para exercer, em substituição, 
cumulativamente com a função de Subprocurador-Geral-
Adjunto/Seção I, a função de Procurador-Chefe da Procuradoria do 
Pessoal Militar no período a que se refere o item I. 

PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DA PRO URA 	G RAL DO ESTADO, em 
Manaus, 23 de dezembro d 016 

HELOYSA 1MONETTI TEIXEIRA 
Procu t.• ora-Geral do Estado 

PORTARIA N. 127/16-OPOE 

CONCEDE Licença Especial à Coordenadora 
da Coordenadoria de Parcelamento da Divida 
Ativa. 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no exercicio da primeira 
competência inscrita no inciso Ido art. 10 da Lei n. 1.639/83, 

RESOLVE, 

CONCEDER à Procuradora do Estado RAQUEL BENTES DE 
SOUZA DO NASCIMENTO, Coordenadora da Coordenadoria de 
Parcelamento da Divida Ativa, na forma do art. 66, IV, da Lei n. 
1.639/83, 26 (vinte e seis) dias de Licença Especial, sendo 20(vinte) 
dias residuais do quinquénio de 2005/2010 e 06 (seis) dias do 
quinquénio de 2010/2015, para serem usufruídos no período de 09 
de janeiro r. 03 de fevereiro de 2017. 

PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DA PROCURADO GERAL DO ESTADO, em 
Manaus, 23 de dezembro de 

RELOYSA ONETTI TEIXEIRA 
Procura r-Geral do Estado 

F I 	g 6 O 4 

PORTARIA N. 128/16-OPOE 

CONCEDE Licença Especial ao Procurador-
Chefe da PPIP e DESIGNA o substituto. 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no exercido das 
competências inscritas nos incisos I e XVI do art. 10 da Lei n° 
1.639/83 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), 

RESOLVE: 

I - CONCEDER ao Procurador do Estado J0110 CESAR DE 
VASCONCELLOS ASSAD, Chefe da Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário e Fundiário, na forma do art 66, IV, da Lei n. 1.639/83, 
05 (cinco) dias de Licença Especial, referentes ao quinquénio de 
2010/2015, para serem ~fruídos no período de 16 a 20 de janeiro 
de 2017. 

II - DESIGNAR o Procurador do Estado DANIEL PINHEIRO 
VIEGAS para exercer, em substituição, a função de Procurador-Chefe 
da Procuradoria do Património Imobiliário e Fundiário no período a 
que se refere o item I. 

PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DA PROCURA 	-GERAL DO ESTADO, em 
Manaus, 23 de dezembro 	01 

HELO 	ONETTI ~DIA 
Procu ora-Geral do Estado 

FI 0 9604  

Defensoria Pública 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° Contrato n° 008/2016-
DPE/AM 
CONTRATANTES: A DEFENSOR1A PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, ATRAVÉS DO FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS E A 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 
OBJETO: As partes, acima identificada, têm, entre si, justo e 
avençado e celebram o Contrato de Prestação de Serviços e Vendas de 
Produtos que atendam as necessidades da CONTRATANTE, 
mediante adesão do anexo ( Sedes). 

DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 
VIGÊNCIA: O presente contrato é I2(doze) meses, contados 
de 20/12/2016 a 20/12/2017. 
VALOR: O valor estimado do Presente Termo ê de R$ 6.000.00(seis 
mil reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMEN'TÁRIA E EMPENHO: As despesas com 
a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à, 
conta da seguinte dotação orçamentaria: Unidade Orçamentária 
24701, Programa de Trabalho 14.122.0001.2001.000I,Fonte de 
Recurso 04010000, Natureza da Despesa 33903947, tendo sido 
emitido pelo CONTRATANTE, em 05/12/2016 a Nota de Empenho 
n° 000424. no valor de R$ 500,00 (quinhentos mais). No exercício 
seguinte, as despesas ocorrerão à conta da dotação que for consignada 
no orçamento vindouro. 

DEFENSOR1A PÚ :LICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 20 d; ta  2016. 

—ffier. a "& 
RAFAEL V1N -IRO MO El RO BARBOSA 

Def nsor Público Geral 

FI 0 0"3  
EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 009/2016-DPE/AM. 
CELEBRANTES: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
através do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e empresa Paulo Afonso Nunes do Espirito Santo. 
OBJETO: Por foiça deste Contrato a Contratada obriga-se a prestar 
no Contratante os serviços de manutenção da rede de telefonia da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, conforme proposta, 
constante do processo, e do Projeto Básico, os quais passam a integrar 
o Instrumento como se nele estivessem transcritos 

LIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 
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DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2016. 
PRAZO: 12(doze) meses, contados de 20/12/2016 a 20/12/2017. 
VALOR : O valor global do presente contrato E de R$ 7.800,00 
(sete mil e oitocentos reais), com parcelas mensais de R$566,19 
(quinhentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) . 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas 
com a execução do presente contrato correrão, no presente 
exercício, à conta da seguinte dotação orçamentaria: Unidade 
Orçamentária 24701, Programa de Trabalho 
14.422.3269.1222.0001, Fonte Recurso 04010000, Natureza 
da Despesa 33903917, tendo sido emitido pelo 
CONTRATANTE, para o exercício de 2016, Nota de Empenho 
n°00423 de 05/12/2016, no valor de R$ 566,19 (quinhentos e 
sessenta e seis reais e dezenove centavos), o restante será 
empenhado no exercício seguinte. 
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n° 
000014/2016-DPE/AM, Lei 8.666/93 e suas alterações. 

DEFENSOR1A PU CAI EST:Be Be AZONAS, 
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RAFAEL V 	IRO MONTEIRO BARBOSA 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

c  
OPE -AM 
FL ¡CIL 
visto 

Nota de Empenho 

Número Documento 
2016NE00434 

Processo 
024701.000014/2016 

Licitação 
5 - Dispensa de Licitação 

Modalidade 
2- Estimativo 

Data Emissão 
05112/2016 

NE Original 

Reterencia 
Art24: II; Lei 8.666/93 

Valor 
566,19 

400091 - Empenho de despesa 

Unidade Orçamentária 	24701 

Programa Trabalho 	14.422.3269.1222.0001  

Fonte Recurso 	04010000 

Natureza Despesa 	33903917 

I

Município 	9999 - Estado 

Convênio 

Origem do Material 	1 - Odgem Nacional 

Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento 

Recursos Diretamente Arrecadados 
Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos 

Março 
Julho 
Novembro 

0,00 
0,00 
0,00 

Abril 0,00 

Agosto 0,00 

Dezembro 566,19 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

' 0,00 

Fevereiro 
Junho 
Outubro 

Janeiro 
Maio 
Setembro 

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

Gestão 
00001- FUNDOS — 

Credor 
14990036000174- PAULO AFONSO NUNES DO ESPIRITO SANTO ME 

Evento 

Qtde Preço Unitário Preço Total 
566,19 566.1900 

Thiago Wailva Ribeiro 
Diretor Adj rito Fluamo:Uru 

DPE/ANI 

j. i Á ama gaivaine 
• e ,,vacauiTqi  

Ordenado r de sp 

Unid. 
Item 

Descrição 
Contrataçâo de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de e instalação e Manutenção da Rede de 
Telefonia Interna da Defensoda Pública do Estado do Amazonas-DPEJAM, conforme Proleto Básico n° 001/2016; 
Memorando n° 00112016-GS/DPE/AM; 
Despacho n° 053/2016-13A/DPE/AM; 
Despacho n° 1129/2016-DA/DPE/AM; 
Projeto Básico n° 001/2016-GGCIDPE/AM; 
Despacho n° 09212016-DAD/DPE/AM; 
Despacho n° 2416/2016-DAIDPE1AM; 
Reserva Orçamentada n° 003/2016-DPIANDPE/AM; 
Parecer n° 164/2016-DAJAI/DPE/AM; 

r Despacho n° 296812016-DiVDPE/AM; 
Contrato no 009/2016, a ser firmado entre o Fundo Especial da Defensorla Pública do Estado do Amazonas- 
DPE/AM e a Empresa Paulo Afonso Nunes do Espirito Banto-Me; 
Ata dd Dispensa de Licitação n° 016/2016-DPE/AM; 
Despacho n°153/2016-DAD/DPEIAM; 
Despacho n°30,34/2016-ONDPE/AM; 
Vigéncia: 05/12/2016 b05/12/2017; 
Valor Global: R$7.800,00; 
Valor Mensal: R$ 650,00; 
Valor Empenhado em 2016: in 566,19; 
Valor Empenhado em 2017: RS 7.233,81. 

     

45.562,23 

Pagina: 	1 / 1 
\

Saldo Anterior: 
Data de Entrega: 
Ordenador de Despesa: 

46.128,42 

05112/2016 

• 

Pr 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da NE: 

566,19 	 Valor Disponível 
Defensoda Publica do Estado do Amazonas - DPE/AM 

EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

RelNes.rpt 



.ADMINISTRAÇÃO FINANCEI GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

Onde se lê: Vigência: 05/12/2016 a105/12/2017 
Leia-se: 	Vigência: 20/12/2016 a 20/12/2017 

• 

DPE/AM 
e 

Thiago 
Diretor h4jik 

DP 

Iva Ribelro 
Finánceiro 

"AM . 

Saldo Anterior: 
	 180;568,30 , 	 Valor do Empenho: 	 1.950,00' 	 Valor Disponível 

	
• 178.618,30 

Data de Entrega: 
	

02/01/201i 
	

Local de Entrega: 
	 DPE/AM 

Ordenador de Despesa: 
	

Usuário Operador da NE: 
	THIAGO DA SILVA RIBEIRO 

Pagina: 24 25 

Unidade Gestora 

,024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2017NE00024 

Data Emissão 
02/01/2017 

Gestão 

00007 - FUNDOS 

Processo 	, 

200000.00001412016 

NE Original 

Credor 
14990036000174- PAULO AFONSO NUNES DO ESPIRITO SANTO ME 

Licitação 
5 - Dispensa de Licitação 

Referência 
M.24: II: Lei 8.666/93 

Evento 

460091 - Empenho de despesa 
/ 

Modalidade 

2 - Estimativo 

Valor 
1.950,00 

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

Programa Trabalho 	14.422.3269222.0001 	/ Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento 
Fonte Returso 	 02010000 '7 	Recursos Diretamente Arrecadados 

:Natureza Despesa 	33903917 	/ 	 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos 

	

Convênio 	 Tipo de Empenho 	 9- Despesa Normal 

	

L. 

 Município 	9999 - Estado 	 Origem do Material 

..-, 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 650,00 / 	Fevereiro 	 650,00 ' 	Março 	 650,00 	Abril 	 0,00 

Maio 	 090 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0,00 	Agosto 	 0,00 

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

Descrição dos Itens 

	

Unid, 	Descrição 	 Qtde Preço Unitário Preço Total z  

	

Sere 	Saldo do Termo de Contrato e. 009/2016 - DPE/AM, relativo à Contrataçâo de Empresa Especializada para 	03 	650.wo0 / 	1.950,00 / 
Prestaçâo de Serviço de e Instalação e Manutenção da Rede de Telefonia Interna desta DPE/AM, conforme Projeto 
Basto. 
Vlignda: 05/12/2016 a 05112/2017; / 

• Vala Mensal Estimado: RE 650,02 ( / 
. Vala Global Estimado: R$ 7.60000; 
Valor a ser Empenhado em 2017: RS 5.283,81: 
Parecern 16412016-DAJNIDPE/AM 

• Ata de Sponse de licitas/3o h° 016/2016-OPE/AM 
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