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TERMO DE CONTRATO N° 006/2018-FUNDPAM 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA 
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÓNIA 
LTDA. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS 
FLUVIAIS 	E 	TERRESTRES 
INTERMUNICIPAIS NO ESTADO DO 
AMAZONAS, NA FORMA ABAIXO: 

Processo n° 20000.002973/2018-28-DPE/AM 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2018 nesta cidade de 

Manaus, na sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, através do FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, situado na Rua 
Maceió, n° 307, bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrito no CNPJ 

(MF) sob o n° 19.439.861/0001-07, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo seu Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO 
BARBOSA, brasileiro, casado, advogado, RG n° 1.181.876-0 SSP/AM e CPF n° 

628.345.252-34, residente e domiciliado no Condomínio Residencial San Lorenzo, n°416, 

Apto 1403 — Adrianópolis, Manaus/AM, CEP: 69.000-000, e de outro lado a empresa OCA 
VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., adiante designado simplesmente 
CONTRATADO, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos 

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas em 10 de janeiro de 

1986, sob o n.° 1320012957.1, sediada nesta cidade, na Rua 24 de maio, n.° 509 — 

Centro, CEP: 69010-080, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o 

n.° 10.181.964/0001-37, neste ato representado por seu Representante Legal, o Senhor 

026.929.702-25, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade ri' - 

ROBERTO CONHAGO TAVARES, brasileiro, casado, domiciliado na Av. Professor1 on 

Lins, n.° 1386, portador da Cédula de Identidade n.° 190.106 — SSP/AM e do CP 

Eletrônico de n.° 19/2018 — DPE/AM, cuja homologação foi publicada no Diário Of 

Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Edição n° 839 de 12A 
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setembro de 2018, à fl. 4, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.° 

002973/2018, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante 
nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, 
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E 

CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS E TERRESTRES 
INTERMUNICIPAIS NO ESTADO DO AMAZONAS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E COLABORADORES DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS 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: 

CLÁUSULA-PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de 

agenciamento, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e 

cancelamento de bilhetes de passagens fluviais e terrestres intermunicipais no 

Estado do Amazonas, para atender as necessidades de deslocamento de servidores 
e colaboradores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, conforme a proposta 
datada de 27/08/2018, fls. 215, constantes do Processo n° 2973/2018, e do Projeto 

Básico n° 33/2018, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o 
presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. 

CLÁUSULA-SEGUNDA: DAS DEFINIÇÕES  
2.1. Os termos utilizados neste instrumento contratual possuirão os seguintes 

significados: 

a) Agenciamento de Passagens: compreende os serviços de reserva, emissão, 

remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens fluviais e terrestres intermunicipais 
no Estado do Amazonas. 

b) Passagens fluviais ou terrestres: compreende o trecho de ida e o trecho de Ita 

ou somente um dos trechos, nos casos em que isto represente toda a contratação. 
c) Trecho: compreende todo o percurso entre a origem e o destino. 
d) Remarcação: compreende alteração de datas, trechos ou horários das pa 
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e) Cancelamento: compreende a desistência de utilização de bilhete emitido, que 

pode gerar valores de reembolso à contratante e multa pela empresa de transporte, 

conforme as regras vigentes desta. 

CLÁUSULA-TERCEIRA: DA VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses a contar de 
17/09/2018 a 17/09/2019. 

3.2. O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se 

conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do 

que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que 

preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado 

formalmente pela autoridade competente: 

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) Haja necessidade na realização do serviço; 

c)0 valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; e 

d) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

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° 
19/2018 e do Projeto Básico n° 33/2018: 

a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
o serviço dentro das normas contratuais. 

b) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

c) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução deste Contrato, através de 

servidor em exercício, designado por Portaria do dirigente do órgão CONTRATANTE, 

especialmente para o exercício da atividade de fiscal do contrato, nos termos do art. 67 da 
Lei n° 8.666/93. 

d) Rejeitar os serviços realizados em desacordo com o Contrato. 
e) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRA 

efetuando os pagamentos de acordo com o estabelecido neste contrato, 

apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 



GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS 
DEFENSORIA PÚBLICA 

	
Rua Maceió, 307 1  Nossa Senhora das Graças 

DO ESTADO DO AMAZONAS 
	

Manaus/AM 1 CEP 69053 — 1351 Telefone (92) 3663-8153 
E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  

f) Comunicar a CONTRATADA a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, 

indicando trechos e locais. 

g) Expedir por escrito e devidamente protocoladas as determinações e 

comunicações dirigidas à Contratada. 

h) Solicitar e verificar a pesquisa de preços das passagens feitas pela 

CONTRATADA, acompanhando-os com os praticados no mercado. 

i) Notificar por escrito a CONTRATADA, sobre as ocorrências de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, ou prestes a ocorrer, fixando prazo para 
a realização de sua correção. 

j) Notificar por escrito a CONTRATADA, sobre a aplicação de eventuais penalidades, 

garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

k) Receber os serviços, objeto deste Contrato, nos termos e condições pactuadas. 

4.2. Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

constantes do edital do Pregão Eletrônico n° 19/2018 e do Projeto Básico n° 33/2018: 
a) Cumprir as exigências previstas no item 7 do Projeto Básico. 
b) Manter durante a execução contratual as condições de habilitação e de 

qualificação que ensejaram a sua contratação. 

c) Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que 
houver. 

d) Ter escritório na cidade de Manaus/Am e manter um supervisor responsável pelo 

gerenciamento dos serviços com poderes de representante ou preposto para tratar sobre 
assuntos 

relacionados a execução deste Contrato. 

e) Indicar um plantonista responsável para atender os casos excepcionais e 

urgentes, ocorridos nos finais de semana, feriados, pontos facultativos ou horários fora de 

expediente, disponibilizando a CONTRATANTE, plantão de telefones fixos e celulares. 
f) Arcar com todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários, tais como: 

salários, seguros, benefícios, encargos sociais e previdenciários, assistência médic e 

quaisquer outros, decorrentes de sua condição de empregadora, fican 	a 
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício. 

g) Efetuar o pagamento de quaisquer outras despesas diretas e/ou 

relacionadas a execução deste Contrato, bem como daquelas decorrer 

fornecimento de bilhetes de passagens e serviços correlatos, tais como: taxas, impost 
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indenizações, manutenção de equipamentos, sistemas, despesas comerciais, dentre 
outras. 

h) Pagar, no prazo pactuado, os bilhetes de passagens, não respondendo a 

CONTRATANTE solidária ou subsidiariamente por este pagamento, que é de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

i) Executar diretamente o contrato, sendo vedada a subcontratação sob qualquer 

pretexto ou alegação, devendo o contrato, neste caso, ser rescindido por ato unilateral da 

CONTRATANTE, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

j) Cumprir e fazer com que cumpram seus prepostos, as leis, regulamentos, os atos 

internos da Administração, bem como quaisquer determinações emanadas das 

autoridades competentes, pertinentes a matéria objeto deste contrato, cabendo-lhe única 

e exclusivamente a responsabilidade por eventuais transgressões. 

k) Assumir total responsabilidade sobre a execução dos serviços contratados e 

garantir a CONTRATANTE o ressarcimento das despesas causadas por quaisquer danos. 

I) Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de 
passagens e tarifas. 

m) Providencias a imediata correção das deficiências apontadas pela 

CONTRATANTE quanto ao fornecimento e aos serviços prestados. 
n) Cientificar o gestor e o fiscal do Contrato, imediatamente e por escrito, a respeito 

de qualquer anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, 

mantendo um "diário de ocorrências", com os dados e circunstâncias julgados 

necessários ao relato e esclarecimento dos fatos, durante toda a prestação dos serviços 
autorizados. 

o) Atender as solicitações de emissão/remarcação da passagem no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas contados do recebimento da solicitação realizada pela 
CONTRATANTE. 

p) As solicitações deverão ser atendidas imediatamente, independentemente de dias 

úteis ou feriados, quando a solicitação for feita em caráter de urgência. 
q) Somente com autorização expressa da CONTRATANTE a CONTRATADA po rá 

remarcar as passagens emitidas. 

r) As passagens deverão ser enviadas por meio eletrônico ou entregue fisicam 
CONTRATANTE. 
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s) Apresentar relatório, junto com a nota fiscal/fatura, referente ao período utilizado 

para faturamento, que não se confunde com o prazo para pagamento, onde fique 

demonstrado pelo menos: 

s.l. Número da nota fiscal/fatura; 

s.2. Nome do passageiro; 

s.3. Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens; 

s.4. Número do bilhete/localizador; 

s.5. Data de emissão do bilhete; 

s.6. Data de viagem; 

s.7. Nome do trecho; 

s.8. Valor da tarifa de embarque, quando houver; 

s.9. Valor único pelo serviço de agenciamento de viagem; 

s.10. Número do CNPJ e nome da empresa; 

s.11. Valor líquido a ser pago a Contratada; 

s.12. Período de faturamento e data de vencimento das respectivas notas 

fiscais/faturas. 

4.3. O relatório de que trata a alínea "s" deverá guardar relação com o montante 

especificado nas notas fiscais/faturas emitidas em cada faturamento. 

4.4. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão nenhum 

vínculo empregando com a CONTRATANTE, sendo remunerados única e exclusivamente 
pela CONTRATADA e a ela vinculados. 

4.5. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou emissão de seus empregados, ou prepostos 

decorrentes da execução deste Contrato. 

4.6. Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que se 

refere o presente Contrato, salvo autorização expressa da CONTRATANTE. 

4.7. A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e 

obrigações deste Contrato a terceiros. 

4.8. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alter-o em 

sua estrutura organizacional ou qualquer outra que possa comprometer a ma'nu 

deste Contrato. 
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CLÁUSULA-QUINTA: DO PREÇO 

5.1. O preço do serviço objeto deste Contrato consiste no resultado da multiplicação 

do valor unitário do serviço de agenciamento de viagens ofertado pela CONTRATADA na 

licitação pela quantidade de passagens emitidas em determinado período de pagamento. 

5.2. Serão transferidos à CONTRATADA os valores correspondentes às passagens 

emitidas no período de faturamento, bem como as taxas/tarifas de embarques 

correspondentes, para repasse à respectiva empresa. 

5.3. O valor mensal estimado do presente instrumento contratual é de R$4.755,70 

(quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), o que perfaz a 

estimativa do valor anual de R$ 57.068,45 (cinquenta e sete mil sessenta e oito reais e 

quarenta e cinco centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e 

indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 

LOTE 

Item Descrição Quant. Unidade de 
Fornecimento 

Valor 
Unit. R$ 

Valor Global 
R$ 

1 
Bilhetes 	de 	passagens: 
rodoviárias 	intermunicipais 
(terrestre) 	dentro do estado do 
Amazonas. 

35 Passagem R$ 141,67 R$ 4.958,45 

2 

Prestação 	de 	Serviço 	de 
Agenciamento de 	Passagens 
Terrestres: 	(reserva, 	marcação, 
emissão, 	remarcação 	e 
cancelamento). 

35 Taxa de 
Serviço R$ 34,00 R$ 1.190,00 

3 
Bilhetes de passagens: Fluviais 
intermunicipais dentro do estado 
do Amazonas. 

152 Passagem R$ 290,00 R$44.080,00 

4 

Prestação 	de 	Serviço 	de 
Agenciamento 	de 	Passagens 
Fluviais: 	(reserva, 	marcação, 
emissão, 	remarcação 	e 
cancelamento). 

152 Taxa de 
Serviço R$ 45,00 R$ 6.840,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 511,67 R$ 57.068,45 

5.4. A quantidade de passagens estimadas pela CONTRATANTE e os valores 

mensais e anuais correspondentes consistem em mera expectativa, sendo ad da a 

variação de emissão de passagens para mais ou para menos, desde que não ult asse 

o valor total previsto no Projeto Básico. 

5.5. Os serviços de reserva, marcação, remarcação e cancelamento de iassàyhs 

não serão remunerados separadamente, os valores correspond tes deve 	estar 

incluídos no preço unitário do serviço de agenciamento de viagens. 
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5.6. No caso de constatada divergência entre o serviço prestado com as 

especificações ou as condições definidas no Projeto Básico, no Termo de Contrato e/ou 

na proposta de preços, o licitante contratado deverá efetuar a correção nos prazos 

estabelecidos no Projeto Básico e no Termo de Contrato, contados a partir da 

comunicação da recusa. 

5.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente normal na DPE/AM. 

CLÁUSULA-SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO  
6.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão, quando efetivada, 

deverá recair por conta dos recursos específicos consignados na Unidade Orçamentária 
24701. Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001, Fonte 02010000, Natureza da 
Despesa 33903301 correspondente à Nota de Empenho 2018NE00094, no valor de R$ 

16.486,42 (Dezesseis mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos). 

No exercício seguinte, as despesas correrão à conta da dotação que for consignada no 

orçamento vindouro. 

6.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste Contrato os 

valores previstos na cláusula quinta. 

6.3. No valor do serviço de agenciamento deverão estar incluídos todos os custos e 

despesas, inclusive custos diretos e indiretos, tais como tributos, encargos sociais e 

trabalhistas, contribuições para fiscais, transporte, seguro, insumos, além de quaisquer 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato. 
6.4. O preço das passagens a ser cobrado pela CONTRATADA deverá estar de 

acordo com as tabelas praticadas pelas empresas, inclusive em casos de tarifas 

promocionais, nas formas estabelecidas pelos Órgãos governamentais reguladores, bem 

como de acordo com os valores efetivamente pagos/ajustados junto às companhias. 
6.5. Todas as vantagens e descontos concedidos pelas companhias, inclusive 

aqueles decorrentes de acordos comerciais firmados entre a CONTRATAD e as 

companhias, deverão ser aplicados ao preço dos bilhetes e repass os à 

CONTRATANTE. 

6.6. A liquidação e o pagamento das faturas e notas fiscais som 

realizados depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, oue fYrá 



DEFENSORIA PÚBLICA 
fati DO ESTADO DO AMAZONAS 

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS 
Rua Maceió, 307 1 Nossa Senhora das Graças 

Manaus/AM 1 CEP 69053— 135 1 Telefone (92) 3663-8153 
E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  

condicionado ao recebimento da documentação citada no parágrafo anterior, bem como 

da exatidão dos seus dados, considerando os registros da CONTRATANTE. 

6.7. O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito ou transferência bancária 

da CONTRATADA, a contar do recebimento dos documentos fiscais executados no mês 

de referência para o pagamento, devidamente atestados pelo Gestor. 

6.8. Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com os documentos fiscais, os 

comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) e com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de suspensão automática do pagamento, sem 

prejuízo à aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993. 

6.9. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente 

devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para ela, relativas às 

eventuais multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução do 

serviço contratado. 

CLÁUSULA-SETIMA: DA GARANTIA CONTRATUAL  
7.1. O adjudicatário, como condição para assinatura do Termo de Contrato, prestará 

garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será 

liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 

da Lei n.° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

CLÁUSULA-OITAVA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO  
8.1. O presente contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pela CONTRATANTE, 

ou por acordo entre as partes, através de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 

da Lei n° 8.666/93. 

8.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto ora contratados, até o limite legal 

estabelecido no art. 65, inciso II, e §1° e 2°, da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA-NONA: DO REAJUSTE 
9.1. Haverá reajuste anual do valor contratado, quando necessário, após re1 	ao 

de pesquisa de mercado, com base em índice econômico setorial, para manute 

equilíbrio financeiro, atendidas as demais regras previstas nos artigos 2° e 3° d 

10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 
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9.2. O índice que será utilizado para a realização do reajuste será o índice Nacional 

de Preço ao Consumidor Amplo — IPCA. 

CLÁUSULA-DÉCIMA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES  

10.1. Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução 

total ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas no art. 87 da Lei 

n° 8.666/93, conforme abaixo: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de a 

contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir à Administração os prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

10.2. A multa prevista na alínea "h" desta Cláusula será aplicada da seguinte forma: 
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor global do contrato por dia de 

atraso injustificado dos prazos pactuados; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total 
ou parcial do contrato; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor global da avença, no caso de rescisão por 
culpa da CONTRATADA. 

10.2.1. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas ou danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

10.2.2. A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a 

critério da autoridade competente, desde que a CONTRATADA não tenha sido 

beneficiada com a conversão no curso da execução contratual. 

10.2.3. A reincidência de infrações do mesmo tipo dará incidir o acréscimo di10% 

(dez por cento) sobre o valor da multa aplicada. 

10.2.4. A multa aplicada após regular processo administrativo, será abatidl\. 

valores devidos à CONTRATADA, ou efetuado o pagamento, no prazo de 18 (dez. o) 

id iiis  horas, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela CONTRATANTE. k 
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10.2.5. A justificativa de que trata o item 10.2.1 somente poderá ser apreciada pela 

CONTRATANTE, se lhe for apresentada dentro do prazo ajustado para execução do 

objeto contratual. 

10.3. Sem prejuízo das sanções previstas no Edital e no presente Contrato, a 

CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 70  da Lei n° 
10.520/2002, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das 

seguintes hipóteses: 

a) Não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento de execução de seu objeto; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

O Comportar-se de modo inidõneo; 

g) Cometer fraude fiscal; e/ou 

h) Fazer declaração falsa. 

10.4. A decorrência dos atos lesivos à Administração Pública previstos no inciso IV, 

do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas ha 

referida lei, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e no presente Contrato. 

10.5. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a não reincidência da infração, a 

autuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva 

ou comissiva, a execução satisfatória das demais obrigações contratuais, e a não 
existência de efetivo prejuízo material à Administração Pública. 

CLÁUSULA-DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido em uma das hipóteses elencadas 

nos artigos 77, 78 através de uma das formas prescritas pelo art. 79, todos os a 
Lei n° 8.666/93. 

11.2. A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e e 

CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 
8.666/1993. 

11.3. A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma: 

os da 
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a) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; ou 

b) Judicial, nos termos da legislação. 

11.4. A rescisão administrativa deverá ser procedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE. 

11.5. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA-DÉCIMA SEGUNDA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
12.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA 

poderá, sempre sem efeito suspensivo: 

a) 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; 
b) 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; 

c) 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 Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA-DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO  
13.1. 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 Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura. 

CLÁUSULA-DÉCIMA QUARTA: CLÁUSULA ESSENCIAL 
14.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância 

obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATA E, de 

exceção de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrup 	do 
fornecimento do objeto contratado, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

14.2. A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a ex 	do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações r ela assumidas, todas as 	çoes 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA-DÉCIMA QUINTA: CESSÃO  
15.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou 

parcial, a não ser com a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre 

mediante instrumento próprio a ser publicado no Diário Eletrônico da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas. 

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

15.3. 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. 

15.4. O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências relacionadas com 

a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos estabelecidos no edital, 

seus anexos e na legislação específica. 

CLÁUSULA-DÉCIMA SEXTA: FORO  
16.1. 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. 

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, 17 de setembro de 2018. 

411111112~ \W 
Ra ael Vinheirr TinTalaià  Barbosa 
Defensor Pú co Geral do Estado 

Testemunhas: 

Nome:  ,e„,4„„ pr gegi a, ab /22„4,,,  Nome: 	 trts,t,,_?r 
CPF: 96/.260.9v2 -V f 	 CPF: Ljv. j„.28 .01_/ 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 006/2018-
FUNDPAM 
PROCESSO: 20000.002973/2018-28-DPE/AM. 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM, através do FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e 
a empresa OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA 
LTDA. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 
prestação dos serviços de agenciamento, compreendendo 
os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de 
bilhetes de passagens fluviais e terrestres intermunicipais 
no Estado do Amazonas, para atender as necessidades 
de deslocamento de servidores e colaboradores da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 17/09/2018 a 
17/09/2019. 
VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 
57.068,45 (cinquenta e sete mil, sessenta e oito reais e 
quarenta e cinco centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução deste contrato correrão, no 
presente exercício, à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 02010000, Programa de Trabalho: 
14.422.3269.2158.0001, Natureza da Despesa: 
33903301, tendo sido emitida pela CONTRATANTE a 
Nota de Empenho n° 2018NE00094, em 14/09/2018, no 
valor de R$ 16.486,42(dezesseis mil quatrocentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de setembro 
de 2018. 

Rafael VinheirgMlonteirõBatbosa 
Defensor Púeflco Geral do Estado 
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de 04 (quatro) servidores no Simpósio 
Tecnologia e Sistema de Justiça, que ocorrerá no 
dia 1° de outubro de 2018, na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. 
CONSIDERANDO que o preço constante da 
proposta apresentada pela futura contratada 
às fls. 3, está compatível com os preços 
praticados no mercado; 
CONSIDERANDO finalmente, o que consta do 
Processo 	Administrativo 	n° 
20000.006311/2018-DPE/AM, 

RESOLVE: 
I. DECLARAR inexigível o procedimento 
licitatório, nos termos do art. 25, II da Lei 
8.666/93, para Inscrição de 04 (quatro) 
servidores no Simpósio Tecnologia e Sistema 
de Justiça que ocorrerá no dia 1° de outubro na 
cidade do Rio de Janeiro/RJ; 
II. ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em 
favor de INSTITUTO BRASILEIRO DE 
DIREITO PROCESSUAL, pelo valor global de 
R$ 1.360,00 (hum mil trezentos e sessenta 
reais). 
CERTIFIQUE-SE, 	PUBLIQUE-SE 	E 
CUMPRA-SE, 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 20 de setembro de 2018. 

consideração do Senhor Defensor Público 
Geral, para ratificação. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Ordenador de Despesas 

RATIFICO a decisão supra nos termos do art. 
26 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tudo 
de acordo com as disposições acima citadas. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 20 de setembro de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
006/2018-FUNDPAM 

PROCESSO: 	20000.002973/2018-28- 
DPE/AM. 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM, através do 
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e a 
empresa OCA VIAGENS E TURISMO DA 
AMAZÔNIA LTDA. 

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a prestação dos serviços 
de agenciamento, compreendendo os serviços 
de emissão, remarcação e cancelamento de 
bilhetes de passagens fluviais e terrestres 
intermunicipais no Estado do Amazonas, para 
atender as necessidades de deslocamento de 
servidores e colaboradores da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 

DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 
2018. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 
17/09/2018 a 17/09/2019. 

VALOR: O valor global do presente contrato é 
de R$ 57.068,45 (cinquenta e sete mil, 
sessenta e oito reais e quarenta e cinco 
centavos). 

DEFENSORIA PÚBLICA 	Delensor Rublo) Geral 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

-100.1. DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Macei& 307 Nossa Senhra das Graps 
CP 69.053-135 1 Manausahl 
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Antonio Cavalcante de Albuquerque Jun 
Subdefensor Publico Geral 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
cangulo, Geral 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
As despesas com a execução deste contrato 
correrão, no presente exercício, à conta da 
seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 
02010000, Programa de Trabalho: 
14.422.3269.2158.0001, 	Natureza 	da 
Despesa: 33903301, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 
2018NE00094, em 14/09/2018, no valor de 
R$ 16.486,42(dezesseis mil quatrocentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 17 de setembro de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO No 018/2018- 
CLDPE/AM 

PROCESSO N° 20000.001441/2018 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição 
de material permanente de informática, para 
reposição e ampliação do parque tecnológico 
desta Defensoria Pública do Estado e suas 
Unidades, conforme especificações e 
condições definidas no edital e seus anexos. 
Adjudicado e Homologado em favor das 
empresas listadas na tabela abaixo: 

FUTTURA DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS 
DE INFORMATICA 

CNPJ: 12.713.709/0001-13 

Re 
m Descrição 

Q 
Ua 
nt 

U 
n1 
d 

V. UM!. 
R$ 

V. 
Total 
R$ 

1 
Servidor 
Tipo 	Rack 
padrão 19. 

18 
U 
nd 43.350, 

00 
780.3 
00,00 

TOTAL DO FORNECEDOR 125 	780.300,00 

GL ELETRO ELETRONICOS LTDA 
CNPJ: 52.618.139/0030-31 

Ite 
ia Descrição 

Q 
ua 
nt 

u 
n1 
d 

V. Una. 
R$ 

V. 
Total 

Ft5 

2 Nobreak 
senoldal. 18 

U 
nd 3.200,0 

O 
57.60 
0,00 

TOTAL DO FORNECEDOR 195 	57.600,00 

SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM 
INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.263.975/0001-09 

Ite 
m Descrição 

Q 
ua 
nt. 

U 
nl 
d 

V. UnIt. 
125 

V. 
Total 

Ft5 

3 

Rack: 
Largura 
padrão 	19 
polegadas. 

17 
U 
nd 8'000'0 

O 
136.0 
00,00 

TOTAL DO FORNECEDOR RE 136.000,00 

ALM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
DE INFORMATICA - CNPJ: 03.715.333/0001-95 

Ite 
m Descrição 

a 
ua 
nt. 

U 
nl 
d 

V. 
Unit. 
R$ 

V. 
Total 

RE 

4 
Disco 
Rígido 
Externo. 

18 
ti 
nd 
. 

505,0 
O 

9.090,0 
O 

TOTAL DO FORNECEDOR 125 9.090,00 

AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN 
CNPJ: 09.263.27910001-70 

Ite 
m Descrição 

Q 
ua 
nt. 

U 
nI 
d. 

V, 
Unit. 
R$ 

V. 
Total 

125 

5 Access 
Point 18 

u 
nd 1.134, 

99 
20.429, 

82 

14 
Switch 
Gibabit 	de 
16 Portas. 

36 
U 
nd 
. 

463,5 
5 

16.687,  80 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 37.117,62 

POSITIVO TECNOLOGIAS. A. 
CNPJ: 81.243.735/0019-77 

~te 	DEFENSOFUA 
tr.PUrA DO ESTADO 00 AMAZONAS: 

DEFENSORIA owar:Zrawm. 
Junior PUBLICA DO ESTADO/1W= ".4:gd,";;:r(ttettiw 
• • 	DO AMAZONAS:,,11, 2`,€,=,===., 

9421427000191 ."—r2ect '7° ?"1" &"""1"  — 
""•••~3 • ir 41 • - 
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PORTARIA N° 884/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso XII da Lei Complementar n° 
01 de 30 de março de 1990, consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 
21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposiçãb 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 LUIS CLÁUDIO FIGUEIREDO DE CASTRO, 
matricula n° 000.146-5 A, CPF 229714322-20 e ENEDINO OLIVEIRA CORRÊA 
NETO, matricula n° 000.409-0 A, CPF 002868612-83 para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscal do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Prestação de serviço de agenciamento de viagens, 
compreendendo os serviços de 	reserva, 	emissão, 
remarcação e cancelamento de passagens fluviais e 
terrestres — OCA TURISMO. 

006/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 19 de setembro de 2018. 

dr" 
= . . - • 	eiro v.n - • :arbosa 
Defensor Pú • co Geral do Estado. 
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inciso VIII, da Lei Complementar n° 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
9° da Lei Promulgada n° 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo n° 

	

20000.0006205/2018-43, 	datado 	de 
04/09/2018; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o Defensor Público Helorn César 
da Silva Nunes, a comparecer em aulas 
referentes ao "Doutorado Interinstitucional", a 
serem realizadas nos dias 11 e 12 de setembro 
de 2018, sem ônus para esta Defensoria 
Pública e desde que não haja prejuízo relativo 
à necessidade de atuação na sua unidade. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 18 de setembro de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 883/2018-GDPG/DPE/AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso VIII, da Lei Complementar n° 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
90 da Lei Promulgada n° 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo n° 

	

20000.0005832/2018-67, 	datado 	de 
22/08/2018; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o Defensor Público Sérgio 
Enrique Ochoa Guimarães, a comparecer em 
aulas referentes à disciplina "Estudos 
Prisionais" do Mestrado em Segurança Pública, 
Cidadania e Direitos Humanos, a serem 
realizadas nos dias 13, 14, 20, 21, 27, 28 de 

setembro e 04, 05, 11, 18, 19, 25 e 26 de 
outubro de 2018, sem ônus para esta 
Defensoria Pública e desde que não haja 
prejuízo relativo à necessidade de atuação no 
Polo. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 18 de setembro de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N° 884/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso XII da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolida na forma do art. 90 
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 LUIS CLÁUDIO 
FIGUEIREDO DE CASTRO, matricula n° 
000.146-5 A, CPF 229714322-20 e ENEDINO 
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OLIVEIRA CORRÊA NETO, matrícula n° 
000.409-0 A, CPF 002868612-83 para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuarem como 
fiscal do Contrato indicado no quadro desta 
Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Prestação 	de 	serviço 	de 
agenciamento 	de 	viagens, 
compreendendo 	os 	serviços 	de 
reserva, emissão, remarcação e 
cancelamento 	de 	passagens 
fluviais 	e 	terrestres 	— 	OCA 
TURISMO. 

006(2018 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 19 de setembro de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N° 885/2018-GDPG/DPE/AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso XII da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolida na forma do art. 9° 
da Lei n°51, de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um 
contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante 
da administração, especialmente designado 
para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui 
ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do 

contrato, o que lhe possibilita corrigir, no 
âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções 
existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o 
disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da 
Lei 8.666/93, o servidor JORGE ROBERTO 
BRAGA DO NASCIMENTO, matricula n° 
154.056-4C para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuar como fiscal do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contrafação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de 
serviço de mão de obra indireta, sendo 
01(um) agente de portaria 
para a unidade da Defensoria Pública 
Forense Cível de 1° Grau em Manaus e 
01(um) motorista de carro leve para o 
município de 	Humaitá — AIGP. 

12/2018 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 
	

E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 19 de Setembro de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 887/2018-GDPG/DPE/AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, 
inciso I, da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9° da Lei Promulgada n°51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
n° 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
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Patricia, Brito 	orim 
cidra Adjunta da Controlado ria Interna 

DPE/AM 

FUN90 ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO E:SW:0 De AMAZONAS 

Rua Maceió, ne 307 
NOS5/3 Senhora das Graças 

CuEsP: 69053-135 
Manaus 

Am pri 

-e-11,0 
Vladya Catherine Pecara' Oliveira 

Diretora Financeira 
DPE/AM 

szenCADASTRO NACIONAL Of. REI:SOA FURTO:V.1A- CRP1 

19.439.86V0001-07 

- e 	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

ADMINISTRAÇ 	NCEIRA INTEGRADA 

fla.93—Lt  
Diretoria 

^ 

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

Número Documento 
2018NE00094 

Data Emissão 
14/0912018 

Gestão 
00007 • FUNDOS 

Processo 
024701.002973/2018 

NE Original 

Credor 
10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AtiAZONIA LIMITADA 

licitaçao 
8- Pregão Eletrônico 

Referência 
An. TA I*, Lei 10320102 

Evento 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 
2- Estimativo 

Valor 
16486,42  

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.2158.0001 	Atendimento Jurldico Especializado 
Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903301 	 Passagens Nacionais 

. município 	9999- Estado 	 Origem do Material 

illfronvénio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0.00 	Abril 
Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0.00 	Agosto 
Setembro 	 2.219,32 	Outubro 	 4.755,70 	Novembro 	 4.755,70 	Dezembro 

0,00 
0,00 

4.755,70 

Descrição dos Itens 

llnid. 
Item 

Descrição 
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo 
os serviços de Emissão, Remarcação e Cancelamento de Bilhetes de Passagens Fluviais e Terrestres 
intermunicipals no Estado do Amazonas, para atender es necessidades da Defensorie POlhilca do Estado do 
Amazonas, contrato a ser celebrado entre a Delenseria Pública do Estado do Amazonas, por Intermédio do Fundo 
Especial da Delensorla Pública-FUNDPAM e a Empresa Oca Viagens e Turismo da Amazônia ltda-EPP, conforme 
condições. quantidades, exigidas e estimatáras estabelecidas no Projeto Básico: 
Menorendo n• 070/2016-GGPFP/DPE1AM: 
Projeto Básico n• 03312016-GGC/DPE/AM; 
Pregão Eletrônico n 01912018-CL/DPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas-DOE1AM, no dia 
09108/2018; 
Perecer n 196/2019-DAJAVDPFJAM; 
Despacho no 4211/2018-DAJDPEIAM: 
Contrato n°006/2018-FUNDPAR 
VIgência: 17012018 a 17/09/2019: •• 
Valor Global: RI 67.063,45; 
Valor Mensal Estimado: RI 4.755,70; 
Valor Empenhado em 2018: R$ 16.4116,42; / 
Valor a ser Empenhado em 2019: RI 40.582,03. /- 

Qtde Preço Unitário Preço Total 
16,486.4200 	16.486.42 

Saldo Anterior: 
Data de Entrega: 
Ordenador de Despesa: 

24.354,10 	 Valor do Empenho: 
20/09/2018 	 Local de Entrega: 

Usuário Operador da NE: 

16.486,42 	 Valor Disponível 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas- DPE/AM 
MICHEILE SILVA DE OUVEIRA 

7.867,68 
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