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DEFENSORIA PÚBLICA 
eiS DO ESTADO DO AMAZONAS 

CONTRATO N° 001/2020-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELE-
ÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CELEBRADO 
ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS E A 
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - 
UPA, NA FORMA ABAIXO: 

Processo Administrativo n.° 20000.008115/2019-78-DPE/AM 

Aos 06 (seis) dias do mês de Janeiro de 2020, nesta cidade de Manaus, a DEFEN-
SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-DPE/AM, situada na Rua Maceió, 
n.° 307 — Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrita no CNPJ sob 
o n°. 19.421.427/0001-91, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO 
MONTEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, Defensor Público, residente e domicilia-
do nesta cidade, no Condomínio Residencial San Lorenzo, n.° 416 — Apto. 1403 — 
Adrianópolis, portador da Cédula de Identidade n.° 1181876-0 SSP/AM e do CPF n.°  
628.345.252-34, e a UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA, adiante de-
signada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
05.342.580/0001-19, sediada na Rua Catulo da Paixão Cearense, n° 175,SL 
1504,Bairro triângulo,Juazeiro do Norte /CE, CEP 63.041-162,neste ato representa-
da pela senhora ANA CECILIA CARVALHO PEREIRA,portadora da Cédula de 
Identidade n° 24999806 SSP/AM e inscrita no CPF/MF sob o n° 008.615.492-36,re-
sidente na Rua João Bosco n° 95,Ed.Ravena,Apto. 204,Bairro Dom Pedro,Conjunto 
Kissia,Manaus/AM,na forma de procuração particular outorgada em 6 (seis) de junho 
de 2019 com validade de 12(doze) meses pelo Diretor Presidente da Contratada, o 
Senhor FRANCISCO PALACIO LEITE,brasileiro,casado,professor,portador da Cé-
dula de Identidade n° 285594 SSP/CE,inscrito no CPF/MF sob o n° 285.335.007-00, 
residente e domiciliado na Rua Manoel Coelho de Alencar,n°2155,Bairro 
Betolândia Juazeiro do Norte-CE,CEP 63.036-200, celebram o presente CONTRA-
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em consequência do Resultado do ditai de 
Credenciamento n.° 001/2019-CGL, que se regerá pelo disposto na ei n.°  
11.788/2008, pelas normas da Lei n.° 8.666/93, e ainda as informações ce 'as no 
Processo Administrativo n.° 20000.008115/2019-78, doravante referido e 	" RO- 
CESSO, nos termos e condições abaixo: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: Por força deste Contrato a CONTRATADA 
obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de recrutamento de estagiários 
para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, conforme especifica- 
ções, quantidades e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e Termo 
de Referência, ambos constando do Processo, os quais se encontram rubricados pe-
las partes e passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem 
transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços ora contrata-
dos serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: O CONTRA-
TADO é única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos 
os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos 
serviços, objeto deste 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 pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Contratado deverá: 

Cumprir integralmente as determinações da Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 
2008; 

Divulgar, junto às Instituições de Ensino e meios de comunicação, quanto ao perí- 
odo, existência de vagas e perfil dos candidatos a serem selecionados 	1 
III.Recrutar, cadastrar, e encaminhar ao órgão interessado os candidatos às vagas 
de estágio concedidas; 

Efetuar todos os procedimentos legais ligados à contratação dos estagiários 
aprovados; 

Preparar e encaminhar ao órgão interessado, para assinatura, os Termos de 
Compromisso de Estágio, no prazo 03 (três) dias úteis após a solicitação daquele; 

Providenciar o seguro contra acidentes pessoais para o estagiário, na forma do 
artigo 5°, do inciso IV da Lei n° 11.788, desonerando o CONTRATANTE dessa obri- 
gação; 

Expedir, ou disponibilizar de qualquer outra forma, por ocasião do desligamento 
do estagiário, o termo de realização do estágio, com a indicação resumida das ativi- 
dades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

Preparar e informar em 03 (três) dias úteis, com base na tabela de frequência 
fornecida pela CONTRATANTE, o cálculo da bolsa de estágio e auxílio-transporte, 
efetuando os descontos provenientes de faltas; 

Estabelecer mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação do 	gra- 
ma de Estágio; 

Informar à Contratante sobre exigências específicas dos Conselhos Fis 
res de Profissão quanto à supervisão de estágio; 
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Xl. Encaminhar os candidatos, em número mínimo de 3 (três), para preenchimento 
das oportunidades do estágio, conforme perfil definido pela Contratante, observado o 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da solicitação da Contratante; 

Efetivar a contratação do estagiário no prazo de 1 (uma) semana a partir da in-
formação, da Contratante, acerca da escolha do candidato, salvo se os Órgãos e En-
tidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Amazo-
nas expressamente solicitar a contratação em período inferior; 

Informar aos estagiários sobre os documentos e providências necessários para 
efetivação do Termo de Compromisso de Estágio - TCE, sobre as regras a serem 
observadas durante o estágio e sobre a finalidade e funcionamento do Seguro Con-
tra Acidentes Pessoais; 

Informar à Contratante imediatamente sobre qualquer alteração na situação 
acadêmica do estudante, que tenha impacto na realização do estágio; 

Encaminhar até o 5° dia útil do mês seguinte a Fatura/Nota Fiscal com o valor a 
ser pago pela Contratante, acompanhada de relatório nominal dos estagiários; 

Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ha-
bilitação; 

Atender imediatamente as determinações do representante da Administração 
com vista a corrigir defeitos observados na execução do Contrato; 

Aceitar, nas mesmas condições estipuladas, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários nos serviços em até 25% do valor atualizado do Contra-
to; 

Ter ciência que por descumprimento total ou parcial da obrigação contratada e 
assumida serão aplicadas á Contratada as penalidades previstas neste instrumento 
e na legislação pertinente; 

Reconhecer que os casos omissos serão analisados pelos representantes legais 
das partes, sem que haja prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que 
dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie. 

Na hipótese do órgão interessado solicitar a redução ou ampliação de sua de-
manda, a Contratada se obrigará a atender tais necessidades, respeitado o limite le-
gal para contratação e dentro do prazo estabelecido na requisição. 

CLÁUSULA QUARTA — OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: Na execu-
ção do contrato, o órgão participante deverá: 

Cumprir as determinações da Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008; 
Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato; 
Notificar a CONTRATADA por qualquer irregularidade na execução do Co rato; 
Notificar a CONTRATADA os casos de desligamento de estagiário; 

Fornecer mensalmente à CONTRATADA a frequência dos estagiários, p 
possa ser efetuado cálculo do valor a ser pago referente às bolsas-estágio e 
transporte; 
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Repassar ao Contratado, mensalmente, a quantia correspondente ao valor nomi-
nal obtido referente à taxa de administração juntamente com o valor total das bolsas 
e auxílio transporte do mês para fazer face às despesas decorrentes do Programa 
de Estágio; 

Solicitar ao agente de integração a indicação de estudantes que preencham o 
perfil e requisitos exigidos pelas oportunidades de estágio; 

Selecionar os candidatos ao estágio; 
Estabelecer mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação do Progra-

ma de Estágio; 
Proporcionar instalações e condições ambientais adequadas para a alocação do 

estagiário, bem como propiciar o desenvolvimento de atividades de aprendizagem 
social e profissional; 

Manter a disposição da fiscalização os documentos que comprovem a relação de 
estágio; 

Prestará CONTRATADA, quando necessário e/ou solicitado, quaisquer esclare-
cimentos referentes á execução do contrato; XIII. Acompanhar e fiscalizar periodica-
mente a execução dos serviços constantes do Termo de Referência e do Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA — PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo de du-
ração dos serviços ora contratados é de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 
06/01/2020 a 06/01/2021. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este Contrato é improrrogável, conforme determina o 
item 16.4 do Edital de Credenciamento n° 001/2019. 

CLÁUSULA SEXTA — DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: A CONTRATADA fará jus 
ao valor de R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos), por estagiário, correspon-
dente ao custo operacional do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA BOLSA-ESTÁGIO E AUXÍLIO-TRANSPORTE: A bolsa-
estágio e o auxilio-transporte terão os seguintes valores: 

Bolsa-estágio de R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais), para o es-
tagiário de nível superior com carga horária de 04 (quatro) horas diárias; 

Bolsa-estágio de R$ 1.051,65 (mil e cinquenta e um reais e sessenta 
e cinco centavos), para o estagiário de nível superior com carga horária 
de 06 (seis) horas diárias; 

Bolsa-estágio de R$ 332,78 (trezentos e trinta e dois reais e seten e oito 
centavos), para o estagiário de nível médio com carga horária de oÁ  quatro) 
horas diárias; 

Auxilio-transporte de R$ 	167,20 (cento e sessenta e sete reais e 	en- 
tavos) para todos os estagiários. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A bolsa-estágio e o auxílio-transporte serão pagos de 
maneira proporcional aos dias que o estagiário compareceu, sendo descontadas as 
faltas dos mesmos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor referente ao auxílio-transporte corresPonde a 
22 (vinte e dois) dias úteis por mês, multiplicados pelo valor de duas passagens de 
ônibus, uma para ida e outra para a volta do estagiário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor auxílio-transporte estabelecido será reajustado 
em caso de modificação no preço da passagem de ônibus urbano na cidade de 
Manaus. 

CLÁUSULA OITAVA — DO DESCONTO:. As faltas não justificadas de estagiários 
ensejarão o desconto do preço mensal estipulado, da seguinte maneira: 

Desconto da bolsa = Valor da bolsa x Total de Faltas 
30 dias 

Desconto do Auxílio-transporte = Valor do Auxílio-transporte x Total de Faltas 
22 dias 

CLÁUSULA NONA — DO VALOR:0 valor global estimado do presente contrato é de 
3.732.502,80 (três milhões, setecentos e trinta e dois mil, quinhentos e'dois re-
ais e oitenta centavos), com dispêndio mensal estimado em R$ 311.041,90 (tre-
zentos e onze mil, quarenta e um reais e noventa centavos). 

CLÁUSULA DÉCIMA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas 
com a execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orça- 
mentária: 	Unidade 	Orçamentária 	24101, 	Programa 	de , Traba- 
lho:14.422.3269.2158.0001, Fonte de Recursos 01000000, Natureza da Despesa 
33903915, conforme Nota de Empenho 2020NE00023 emitida pela CONTRATAN-
TE em 02/01/2020, no valor de R$ 3.680.662,48 (três milhões, seiscentos e oitenta 
mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), ficando o saldo 
remanescente, no valor de R$ 51.840,32 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta 
reais e trinta e dois centavos), para ser empenhado no exercício subsequente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à 
CONTRATADA será efetuado em correspondência com os serviços prest dos e 
com os valores fixados na cláusula nona, mediante apresentação da Folha d Paga- 
mento/Fatura dos Estagiários e recibo devidamente atestados pelo setor co 	ente 
do CONTRATANTE. A aludida Folha de Pagamento/Fatura será processad 	ga 
segundo a legislação vigente. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor mensal será proporcionalmente reduzido em 
ocorrência de faltas, ou caso o CONTRATADO deixe de alocar todas as pessoas 
previstas nos diferentes turnos em um determinado lapso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado em favor do CONTRATA-
DO, mensalmente, mediante depósito bancário, até o 5° (quinto) dia útil do mês sub-
sequente ao da prestação dos serviços, desde que estes estejam em conformidade 
com as exigências contratuais e que não haja fator impeditivo; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Juntamente com a apresentação da Folha de Pagamento 
dos Estagiários/Fatura, o CONTRATADO deverá apresentar comprovação de regu-
laridade, para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com a Seguridade 
Social, com o FGTS e apresentar Certidão quanto à Dívida Ativa da União, não exi-
mindo ao CONTRATADO que ostentar situação de imunidade tributária, da apresen-
tação de documentos que comprovem tal condição junto aos referidos órgãos. 

PARÁGRAFO QUARTO: Caso ocorra erro ou omissão na Folha de Pagamento de 
Estagiário/Fatura ou outra circunstância que desaconselhe seu pagamento, o CON-
TRATADO deverá substituída, devendo o pagamento ser realizado até o 5° (quinto) 
dia útil da data da apresentação da nova Folha de Pagamento de Estagiário/Fatura, 
sem prejuízo aos estagiários envolvidos na execução deste instrumento; 

PARÁGRAFO QUINTO: Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATANTE, en-
quanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de re-
ajustamento de preço. 

PARÁGRAFO SEXTO: A inadimplência do CONTRATADO, quanto ao repasse das 
bolsas auxílio aos estagiários, autoriza o CONTRATANTE, na ocasião do pagamen-
to, à retenção das importâncias devidas, como garantia, até a comprovação perante 
a fiscalização, da quitação da dívida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO: Ao CONTRATANTE é as-
segurado o direito de, a seu critério e através de representante especialmente desig-
nado,exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execu-
ção dos serviços e do comportamento do pessoal do CONTRATADO, sem prejuízo 
deste, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou serviçais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  O CONTRATADO declara aceitar integralmente todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 
CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A existência e atuação da fiscalização do CONTRATAN-
TE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do CONTRA-
TADO, no que concerne aos serviços contratados e às consequências e implica-
ções, próximas ou remotas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O representante da Administração anotará emÁeistrO 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, det 
do o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos obs 
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PARÁGRAFO QUARTO: As decisões e providências que ultrapassarem a compe-
tência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, 
para a adoção de medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — 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: O CONTRATADO fica obrigado nas mesmas condições 
contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços ora contrata-
dos, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se no contrato não houverem sido contemplados preços 
unitários para os serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, res- 
peitados 	os 	limites 	estabelecidos 	no 	parágrafo 	anterior. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: 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 QUARTO: Incumbe, obrigatoriamente, ao CONTRATADO comunicar 
ao CONTRATANTE os eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os 
acréscimos ou diminuições dos preços dos serviços ora contratados, sob pena, de 
no caso de redução do valor dos serviços, ser obrigado a indenizar imediatamente o 
CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES: Em caso de inexecução 
total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer inadimplemento ou infração contra-
tual a CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ficará su-
jeito as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e do Edital de Credencia-
mento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penas acima referidas serão impostas pela autoridade 
competente, assegurado ao CONTRATADO a prévia e ampla defesa na via adminis-
trativa. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  MULTAS: Serão aplicadas as seguintes multas: 

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, pela recusa in-
justificada em retirar este instrumento; 

II — 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor estimado do contrato por . útil 
de atraso injustificado no cumprimento dos prazos pactuados; 

1 
III — 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado deste contrato, no caso de 	e- 

cução total ou parcial deste contrato; 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: As multas acima deverão ser recolhidas na rede bancária 
credenciada mediante DAR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ins-
crição do débito na dívida ativa estadual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — RESCISÃO DO CONTRATO: O presente CON-
TRATO poderá ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, através 
de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos da Lei N° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE: A rescisão determinada por ato unilateral do CONTRATANTE 
acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reco-
nhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos do CONTRATANTE de: I. Assun-
ção imediata deste contrato no estado em que se encontrar, por ato seu; II. Reten-
ção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao 
CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das medidas previstas nos itens I e II desta 
Cláusula fica a critério do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço 
por execução direta ou indireta. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do item II desta Cláusula, o ato será precedi-
do de expressa autorização do Secretário de Estado da Fazenda. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CESSÃO: O presente contrato não poderá ser ob-
jeto 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 publica-
do no Diário Oficial do Estado. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabi-
lidades, obrigações e direitos do cedente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e 
devidamente fundamentado, cabendo ao CONTRATADO indicar as razões de força 
maior que impossibilitem o cumprimento do contrato. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O cessionário indicado deverá atender a todas as exi-
gências relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os re-
quisitos estabelecidos no edital e na legislação específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE 
PARTICIPAR DE 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 impe-
dimento para contratar ou a declaração de inidoneidade para licitar e contratar n 
administração direta ou indireta do ESTADO e nas Fundações instituídas pelo '.er 
Público Estadual, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n° 8.66 
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 	cin- 
co) ou de 10 (dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou decJaçpo 
de inidoneidade, respectivamente. 



grA DEFENSORIA PÚBLICA 
eg, DO ESTADO DO AMAZONAS 

Diretoria Adjunta Administrativa — DAD 
Avenida André Araújo 679 lAleixo 1 Manaus/AM 1 

CEP 69060 — 000 1 Telefone (92) 98415-2526 1 
E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigato-
riamente 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 05 (cinco) 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA— DOS RECURSOS: Contra as decisões que tiverem 
aplicado penalidades, o CONTRATADO poderá, sempre sem efeito suspensivo: 

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 de mul-
ta; 

Interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias 
de publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de licitar, impedi-
mento de contratar ou rescindir administrativamente o contrato; 

Formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de decla-
ração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DOCUMENTAÇÃO: A CONTRATADA e seus represen-
tantes legais apresentam neste ato os documentos comprobatórios de suas condi-
ções jurídico- pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a Certifica-
ção de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários públicos, a que estiver vincu-
lada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— FORO: O foro do presente contrato'é ri desta 
cidade de Manaus, com expressa renúncia do CONTRATADO a qualquer outro que 
tenha ou venha ter, por mais privilegiado que seja. 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA— CLÁUSULA ESSENCIAL: Constitui, também, 
cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte do 
CONTRATADO, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de exceção de ina-
dimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção da prestação dos servi-
ços, exceto nos casos previsto na Lei n.° 8.666/93. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO está obrigado a manter, durante a a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela ass 	rnas, to- 
das as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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Diretoria Adjunta Administrativa — DAD 
Avenida André Araújo 679 lAleixo 1 Manaus/AM 1 

CEP 69060 — 000 1 Telefone (92) 98415-2526 1 
E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — NORMAS APLICÁVEIS: O contrato rege-se 
pela Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, e por toda a legislação aplicável a 
espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou regulamen-
tarem, cujas normas, desde já entendem-se como integrantes do presente termo, es-
pecialmente a Lei n° 8.666/93 e, ainda pelo disposto na Lei Estadual n° 3.216 de 28 
de dezembro de 2007, declarando a CONTRATADA conhecer todas essas normas, 
e concordando em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais re-
gras delas decorrentes, mesmo que não expressamente transcritas no presente ins-
trumento. De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em duas vias de igual 
teor e forma, para que produza seus legítimos e legais efeitos. 

Manaus, 06 de janeiro de 2020. 

INHEIÔ O EIRO BARBOSA 
Defensor P blico Ge al do Estado 

CONTRATANTE 

Ari , Ce,44 e. 

ANA ANA CECILIA CARVALHO PEREIRA 
Representante Legal 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

 

ql_Uron, e_e  amei?  . 
Nom 	

ro
e: "romana  (24. 	Gamildslã 

CPF: 
Nom : -rzitysyv AtectiME. ro J.0403054 
CPF: 90 £119 91101-o O 



Diretoria Adjunta Administrativa-DAD 
Avenida André Araújo 679 Aleixo 1 Manaus/AM 1 
CEP 69060 — 000 1 Telefone (92) 98415-2526 1 

E-mail: contrato@defensoria.am.gov.br  

itjak DEFENSORIA PÚBLICA 
ey DO ESTADO DO AMAZONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
001/2020-DPE/AM. 

PROCESSO: 20000.008115/2019-78-DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO: Art.25,caput, da lei n° 8.666/93; 
Credenciamento n° 001/2019-CGL 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e Universidade Patativa do Assarê - 
UPA. 

OBJETO: Serviços de Recrutamento de Estagiários para 
a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

DATA DA ASSINATURA: 06 de janeiro de 2020. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, no período de 06/01/2020 a 
06/01/2021. 

VALOR: O valor global estimado do presente contrato é 
de 3.732.502,80 (três milhões, setecentos e trinta e 
dois mil, quinhentos e dois reais e oitenta centavos), 
com dispêndio mensal estimado em R$ 311.041,90 
(trezentos e onze mil, quarenta e um reais e noventa 
centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:As despesas 
com a execução do presente contrato correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 
24101, Programa de Trabalho 14.422.3269.2158.0001, 
Fonte de Recursos 01000000, Natureza da Despesa 
33903915, conforme Nota de Empenho 2020NE00023, 
emitida pela CONTRATANTE em 02/01/2020, no valor de 
3.680.662,48 (três milhões, seiscentos e oitenta mil, 
seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito 
centavos), ficando o saldo remanescente, no valor de R$ 
51.840,32 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta 
reais e trinta e dois centavos), a ser empenhado no 
exercício subsequente. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de janeiro 
de 2020. 

heiro T nteiro Barbosa 
Defensor Públi • Geral do Estado 



DEFENSO RIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Diarrio Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2020 
	 Ano 6, Edição 1.166 Pág. 719 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a 
prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Con-
trato n° 01/2018 para contratação de empresa especiali-
zada em solução de impressão, cópia e digitalização, que 
compreende a locação dos equipamentos incluindo a ma-
nutenção preventiva e corretiva com substituição de peças 
e suprimentos, inclusive papel, sistema de gerenciamento 
e contabilização de impressões e cópias, para atender as 
necessidades desta Defensoria Pública do estado do 
Amazonas nas comarcas do Interior do Estado. 
DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, no período de 02101/2020 a 
02/0112021. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despe-
sas com a execução deste Termo Aditivo correrão, no pre-
sente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: Unidade Orçamentária 24701, Programa de Traba-
lho 14.126.3269.2150.0001, Fonte de Recurso 
02010000, Natureza de Despesa 33904011, tendo sido 
emitida pela CONTRATANTE, em 02/01/2020 a Nota de 
Empenho n° 2020NE00008, no valor de R$ 56.075,80 
(cinquenta e seis mil, setenta e cinco reais e oitenta cen-
tavos). Ficando para o exercício seguinte o valor estimado 
de R$ 156,20 (cento e cinquenta e seis reais e vinte cen-
tavos) que correrá à conta da dotação que for consignada 
no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de Janeiro de 
2020. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 001/2020-
D PE/AM. 

PROCESSO: 20000.008115/2019-78-DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO: Art.25,caput, da lei n° 8.666/93; 
Credenciamento n° 001/2919-CGL 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do :Estado do 
Amazonas — DPE/AM e Universidade Patativa do Assere 
- UPA. 	 ; 	I 

OBJETO: Serviços de Recrutamento de Estagiários para 
a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

DATA DA ASSINATURA: 06 de janeiro de 2020. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, no período de 06101/2020 a 
06/01/2021. 	 , 

VALOR: O valor global estimado do presente contrato é 
de 3.732.502,80 (três milhões, setecentos e trinta e 
dois mil, quinhentos e dois reais e oitenta centavos), 
com dispêndio mensal estimado em R$ 311.041,90 (tre-
zentos e onze mil, quarenta e um reais e noventa cen-
tavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:As despe-
sas com a execução do presente contrato correrão à conta 
da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentá- 
ria 	24101, 	Programa 	de 	, Trabalho 
14.422.3269.2158.0001, Fonte de Recursos 01000000, 
Natureza da Despesa 33903915, conforme Nota de Em-
penho 2020NE00023, emitida pela CONTRATANTE em 
02/01/2020, no valor de 3.680.662,48 (três m lhões, seis-
centos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e 
quarenta e oito centavos), ficando o saldo remanescente, 
no valor de R$ 51.840,32 (cinquenta e um mil, oitocentos 
e quarenta reais e trinta e dois centavos), a ser empe-
nhado no exercício subsequente. 

' 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de janeiro de 
2020. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
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EDITAL N. 0912020-ESUDPAM 
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A DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no exercício de suas atribuições legais, 'torna pública a 
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Gide 	Preço Unitário Preço Total 

	

1 	3,680662.4800 	3.680.662,48 

cri ND A s. 1. R o NACIONAL DE PESSOA JUFdlt4CA • Oen 

DEFENSOR1A PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceió, n2 307 
Nossa Senhora das Graças 

L CEP.  69053-135 
Manaus 	 AM 

19.421.427/0001-91 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 

Usuário Operador da ME: 

3.680.662.48 	Valor Disponível 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA 

6.115,27 Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

3.686.777,75 

15101/2020 

Luiz Fel' 
Diretor 

amara Pi 
oladoria 1 

D E/AM 

Vladya Catherine Pascare 
Diretora Financ 

DPE/ A 

-•ede 	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 
024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2020NE00023 

Data Emissão 
02/01/2020 

Gestão 
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 

Processo 
024101.00811512019 

NE Original 

Credor 
05342580000119 -UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 

Licitação 
6- Inexighiel 

Referência 
Art.25: caputLel 8.666/93 

Evento 
400091 - Empenho de Despesa 

Modalidade 
2- Estimativo 

Valor 
3.680.662,48 

Unidade Orçamentária 	24101 	 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.422.3269.2158.0001 	Atendimento Jurldico Espedalizado 
Fonte Recurso 	01000000 	 Recursos Ordinários 
Natureza Despesa 	33903915 	 Contratos para Agendamento de Estagiários 

	

[Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 

	

nvénlo 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

Cronograrba de Desernbolso 

Janeiro 	 259.201,58 	Fevereiro 	 311,041,90 	Março 	 311.041.90 	Abril 

Maio 	 311.041,90 	Junho 	 311.041,90 	Julho 	 311.041,90 	Agosto 

Setembro 	311.041,90 	Outubro 	 311.041,90 	Novembro 	311,041,90 	Dezembro 

311.041,90 
311.041,90 
311.041.90 

Descrição dos Itens 

Unid. 
hem 

Descrição 
Contrato n° 01/2020, a ser celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM e a 
Universidade Pataliva do Assare-UPA, referente â Contratação de Pessoa Juridica Especializada na Prestação de 
Serviços de Recrutamento de Estagiários pare Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sendo 279 (Duzentos 
e setenta e nove) para Nivel Superior 04 horas, 30 (Trinta) para Nivel Superior 06 horas e 10 (Dez) para Nivel 

Médio. remunerado, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas DPE/Ahl: 
Parecer n' 05/2019-ESUDRAM/DFE/AM: 
Edital de Credenciamento n° 01/2019-SEFAZ, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas-DOE. em 
21/0812019: 
Resenha: 108/19-CGL, publicada no Diário &ciai do Estado do Amazonas-DOE. eis 15/08/2019: 
Terno de Referenda n' 223/2019-GGCIDPE/AM: 
Parecer n' 542/2019-DAJAVDPFJAM: 
Portaria de InexigIbilldade n• 147612019-GDPGIDPE-AM. publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria do 
Estado do Amazonas-OPE/AM, em 05/12)2019: 
Vrgencia: 06/01/2020 a 06101/2021: 
Valor Global: 3.732302,60: 
Valor Mensal: RS 311.041,90: 
Valor a ser empenhado em 2021: RS 51.840,32. 
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