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CONTRATO N° 003/2017-DPE/AM 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTROLE DE PONTO NAS NUVENS, 
celebrado entre a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
e 	a 	empresa 	[FRACTAL 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
LTDA. 

Processo Administrativo n° 20000.004443/2017-33-DPE/AM 

Aos 10 dias do mês de novembro de 2017, nesta cidade de Manaus, a 
DEFENSORIA 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 estadual, residente e domiciliado nesta cidade, no 
Condomínio Residencial San Lorenzo, n° 416 — Apto 1403 — Adrianópolis, 
portador da Cédula de Identidade n° 1181876-0 SSP/AM e do CPF n° 
628.345.252-34 empresa IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
LTDA, estabelecida em São Paulo/SP, Rua Fiação da Saúde, n° 145, Conjunto 
66, Vila da Saúde, CEP. 04.144-020, com CNPJ n° 04.147.622/0001-06, neste 
ato representado por seu Representante Legal, o Senhor FELIPE PERESSONI 
WALTRICK, brasileiro, solteiro, domiciliado na Rua Jaci, n.° 54, Apto 113, 
Bloco B, Bairro Chácara Inglesa, portador da Cédula de Identidade n° 
25.681.561-6/SSP/SP e do CPF n° 252.304.218-51, 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° 20000.004443/2017-33, 
doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante 
nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO, 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: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  Por força deste Contrato a 
CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços 
especializados de controle de ponto eletrônico nas nuvens para Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas — DPE/AM, conforme a proposta, constantes 
do PROCESSO, e do Termo de Referência n.° 008.2017.CTI, os quais passam 
a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos. 
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CLÁUSULA 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 valo sob 
pena de multa. 

QUINTA: PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - O prazo de/dqrçâo 
dos serviços ora contratados é de 5 (cinco) meses, contados de 10/1 
10/04/2018. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE é obrigada a rejeitar, no todo ou em 
parte, os serviços executados em desacordo com o contrato. 

SEXTA: DO PREÇO DOS SERVIÇOS — Pelos serviços ora contratados a 
contratada receberá o valor mensal de R$ 1.357,20 (um mil trezentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos). 

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 divida, 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 R$ 6.786,00 (seis 
mil setecentos e oitenta e seis 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 reaIizad, em 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida. 
IV. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em 	de 
inexecução total da obrigação assumida. 
V. Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de recusa dar" ra 
do serviço em assinar o contrato.  
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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 
exigências relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos 
os requisitos estabelecidos no edital e na legislação específica. 

DÉCIMA QUARTA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITOr\ DE 
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E  
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR—, 
Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de partici àr dd 
licitação, ou do impedimento para contratar com o órgão, entidade ou ni‘ de 
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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) dcnalor 
inicial atualizado do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se no contrato não houverem sido cont 	os 
preços unitários para os serviços, esses serão fixados mediante acord 	ntre 
as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo anterior. 

C-7 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de supressão dos serviços, se a 
CONTRATADA já 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, à conta 
da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101, Programa de 
Trabalho: 14.126.3269.2150.0011, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da 
Despesa: 33903957, tendo sida emitida pela CONTRATANTE, em 09/11/2017 
a Nota de Empenho n° 00331/2017, no valor de R$ 2.714,40 (dois mil 
setecentos e quatorze reais e quarenta 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 providepciar a 
publicação do presente contrato, em forma de extrato, no Diário Ofidal do 
Estado, no prazo do parágrafo único, art. 61, da Lei n°8.666/93. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: CLÁUSULA ESSENCIAL — Constitui, tÀm, 
cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória 	arte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, d xceção 
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de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção da 
prestação dos serviços, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

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

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, 10 de novembro de 2017. 

Pelo CONTRAT i. TE: 	 Pela CONTRATADA: il.P. 11/...... ....,- 	- 
Ra iferVinhe • Mon - - . :arbosa 
Defenso9 e lico Geral do Estado 

te/ 

Felipe Peressorni Waltrick 
Sócio 

TESTEMUNHAS: 
j-W5 1  

Nome: 
CPF: 	éS'eficiie--513 
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ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 003/2017-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.004443/2017-33DPE/AM, 
LICITAÇÃO: Dispensada com fundamento no art. 24, 
inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e a Empresa lfractal Desenvolvimento de 
Software Ltda. 
OBJETO: Prestação de serviços especializados de 
controle de ponto eletrônico nas nuvens para Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas — DPE/AM, conforme a 
proposta, constantes do PROCESSO, e do Termo de 
Referência n.° 008.2017.CTI. 
DATA DA ASSINATURA: 10 de novembro de 2017. 
VIGÊNCIA: Cinco (5) meses, contados a partir 10/11/17 a 
10/04/18. 
VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 
6.786,00 (seis mil setecentos e oitenta e seis reais), que 
serão pagos em 5 parcelas mensais de R$ 1.357,20 (um 
mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte 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: 24101, Programa 
de Trabalho: 14.126.3269.2150.0011, Fonte de Recurso: 
01000000, Natureza da Despesa: 33903957, tendo sida 
emitida pela CONTRATANTE, em 09/11/2017 a Nota de 
Empenho n° 00331/2017, no valor de R$ 2.714,40 (dois 
mil setecentos e quatorze reais e quarenta centavos). No 
exercício seguinte, as despesas ocorrerão à conta da 
dotação que for consignada no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 2 e novembro de 2017. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
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DATA DA ASSINATURA: 09 de novembro de 
2017. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 
09/11/2017 a 09/11/2018. 

VALOR: O valor global estimado é de 
106.261,76 (cento e seis mil duzentos e 
sessenta e um reais e setenta e seis centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária 24101 — Programa de 
Trabalho 14.122.0001.2087.0001 — Natureza de 
Despesa 33903993- Fonte de Recurso 0100000, 
tendo sido emitida pela CONTRATANTE, em 
08/11/2017 a Nota de Empenho n° 00320, no 
valor de R$ 18.250,18 (dezoito mil duzentos e 
cinquenta reais e dezoito centavos), 
correspondente a este exercício. Ficando o 
restante para ser empenhado no exercício 
seguinte o valor estimado de R$ 88.011,58 
(oitenta e oito mil onze reais e cinquenta e oito 
centavos), que ocorrerão à conta da dotação 
que for consignada no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 
de novembro de 2017. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em 

exercício 

X-TFC-A-T O-- . 	_ _ _ 

ES-PÉCIE: TERMO DE CONTRATO NO 
003/2017- DPE/AM 

PROCESSO: 20000.004443/2017-33DPE/AM, 
LICITAÇÃO: Dispensada com fundamento no 

art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
CONTRATANTES: A Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e a Empresa Ifractal 
Desenvolvimento de Software Ltda. 
OBJETO: Prestação de serviços especializados 
de controle de ponto eletrônico nas nuvens para 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas — 
DPE/AM, conforme a proposta, constantes do 
PROCESSO, e do Termo de Referência n.° 
008.2017.CT I. 
DATA DA ASSINATURA: 10 de novembro de 
2017. 
VIGÊNCIA: Cinco (5) meses, contados a partir 
10/11/17 a 10/04/18. 
VALOR: O valor global do presente contrato é 
de R$ 6.786,00 (seis mil setecentos e oitenta e 
seis reais), que serão pagos em 5 parcelas 
mensais de R$ 1.357,20 (um mil trezentos e 
cinquenta e sete reais e vinte 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: 24101, Programa de Trabalho: 
14.126.3269.2150.0011, Fonte de Recurso: 
01000000, Natureza da Despesa: 33903957, 
tendo sida emitida pela CONTRATANTE, em 
09/11/2017 a Nota de Empenho n° 00331/2017, 
no valor de R$ 2.714,40 (dois mil setecentos e 
quatorze reais e quarenta centavos). No 
exercício seguinte, as despesas ocorrerão à 
conta da dotação que for consignada no 
orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO, em Manaus, 21 de 
novembro de 2017. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

Rafael Vinhetro Monteiro Barbosa 
0,4~ 	;ta nrfai 
António Cavalcante de Albuquerque Júnior 
Sedrierner Publico On1 

Leonardo Cunho c Silvo de Aguiar 
Ca.-~ 0çr.4 
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DIÁRIO OFICIAL 
ESTADO DO AMAZONAS 

Manaus, quinta-feira, 23 de novembro de 2017 
	

Número 33.649 ANO CXXIV 

PODER JUDICIÁRIO 
MINISTÉRIO PÚBLICO o6 ESTADO DO AMAZONAS 

Procuradoria-Geral de Justiça 

EXTRATO 

Processo: 2017.008838. 
Espécie: Contrato Administrativo n.° 024 0017-MP/PGJ. 
Licitação: Edital de Pregão Presencial 5.0060017-
CPLIMP/PGJ. 
Objeto: Execução do obra, visando á reforma do prédio 
destinado fi instalação da Promotoda de Justiça da 
Comarca de Alvarães, Órgão integrante do Ministério 
Público do Estado do Amazonas, com fornecimento total 
de mão do obra. ferramentas, equipamentos, materiais de 
consumo, necessários à completa execução dos serviços. 
Valor RS 139.900,00, 
Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 003101 — 
Procuradoria-Geral de Justiça; Unidade Orçamentada; 
03701 — Fundo de Apoio do Ministério Público do alado 
do 	Amazonas; 	Programa 	de 	imberbe: 
03.091.3234.1208.0001; Fonte: 04850 — Clubes Feries: 
Natureza da Despesa:44905193 — Rnformas, Benfeitorias 
ou Molharias, tendo sido emitida, pela CONTRATANTE. 
em 18/10/2017, a Nota de Empenho n.° 20170E01217. no 
valor global de R$ 139.900.00. 
Vigência: 12 (doze) meses, ze contar da assinatura, 
compreendendo o período de 26 de outubro do 2017 a 26 
de outubro de 2018. 
Contratante: Ministério Público do Estado do Amazonas/ 
Procuradoria-Geral de Justiça. 
Contratada: Gary Ricardo Tavares de Carvalho- ME. 
Signatários: Exma. Sra. Leda Mata Nascimento 
Albuquerque (Subeceuradora-Geral de Justiço para 
Assuntos Administrativos) e Sr. Gary Ricardo Tavares de 
Carvalho (Representante Legal da Contratada). 
Data da Assinatura: 26.10.2017. 

LEDA MARA NASéljárlif O LBUCIUERQUE 
Subprocuradora-Geral do Justiça para 

Assuntos Administrativos 

FI Q 0 5 2 2 

DEFENSORIA PÚBLICA 00 ESTADO 
Gabinete do Defensor Público Geral 

tEXTRATO 
• 

rESPÉCIE:' TERMO DE CONTRATO N' 003/2017- 
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.004443/2017-330PE/AM, 
LICITAÇÃO: Dispensada com fundamento no oro. 2/1. 
inciso II. da Lei n6 8.665/93. 
CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e a Empresa 'fractal Desenvolvimento de 
Software Ltda. 
OBJETO- Prestação de serviços especializados do 
controle de ponto eletrônico nas nuvens para Defensoda 
Pública do Estado do Amazonas — DPE/AM, conforme a 
proposta, constantes do PROCESSO, e do Termo de 
Referência n.° 0013.2017.CTI. 
DATA DA ASSINATURA: 10 de novembro de 2017. 
VIGÊNCIA: Ceai (5) meses, contados a partir 10/11/17 a 
10/0018. 
VALOR: O valor global do presente contrato é de RE 
6.78400 (seis mil setecentos e oitenta e seis reate), que 
serão pagos em 5 parcelas mensais de RS 1.357,20 (um 
mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente contrato correr/los  
no presente exercido, à conta da seguinte dotação 

orça)nerriária: Unidade Orçamentada: 2i101. Progrima 
de Trabalho: 14.126.32692150.0011. Fonte de Recurso: 
01000000, Natureza da Despesa: 33903957, tendo sida 
emitida pela CONTRATANTE. em 09/11/2017 e Nota de 
Empenho n' 00331/2017, no valor de RS 2.714,40 (dois 
mil setecentos e quatorze reais e quarenta areava). No 
exercido seguinte, as despesas ocorrera* á conta da 
dotação que for consignada no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO. em Manaus, 21 de novembro de 2017. 

Rafael Vinlsfro Istotilletro Barbosa 
(leen 	Mico Geral do Estado 

FI 00 52 ° 

apDEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
Gabinete da Defensor Público Geral 

EXTRATO 	l•  

ESPÉCIE: TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Ne 
002/2015-DPE/AM 
PROCESSO: 20000.005325/2017-42—OPE/AM 
CONTRATANTES: A Defensora Pública do Estado do 
Amazonas e a empresa Capobiango e Carvalho Lida. 
OBJETO: Rescisão unilateral do Contrato n° 002/2015-
OPEIAM. celebrado em 02/03/2015 entre a Defensorta 
Pública do Estado do Amazonas o a empresa Capobiango 
e Carvalho Ltda, cujo objeto era a locação de Imóvel 
Urbano. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de novembro de 2017. 
'AGENCIA: A presente Rescisão operará eleitos a partir 
do 25/11/17. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão unilateral do 
contrato está fundamentada no art. 79, inciso I. 
combinado COM O Ellt. 78. inciso XII da Lei n• 8.666/93, 
conforme prevê a cláusula décima sexta do contato 
original. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO. em Manaus, 2jÂe novembro de 2017. 

TRIBUNAL DE CONTAS 
PROCESSO JULGADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL 
PLENO 00 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAZONAS, SOB A PRESIDÊNCIA DO EXMO, SR. 
ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JUNIOR, 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 00 
ESTADO, NA 2 SESSÃO ESPECIAL DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2017. 

PROCESSO TCE N" 2631/2017 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Prefeito do Muni/pio de 
Manaus, exercido de 2016. 
RESPONSÁVEL; Artur Vima do Carmo abeiro Neto 
PROCURADORA OFICIANTE: Procurador João. Barroso de Souza 
RELATOR: Unser:nes-Retem 'fera Amazónia Uns adligues 
dos Sanes 

PARECER PRÉVIO 

Ementa: Prestação de Canas do Prefeito do /Ataviei° de Menus, 
exercido de 2016. Parece Pride lavorarel à aDrOvaO2o, com 
ressalva e tetomendable.s Enxmlnhamento á Centra do 
Muni/pio de Manaus, 

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, rarkb 
resta dela me uso da ~lenda que lhe é confete Pero  artigo 
en. 31. §§ 'e 26 da Constituição da República de 1988, ri, 127, 
da Constei* Estadual de 1989, arena redação dada pela EC a' 
15.95; art. 16. iriso I. da Lei Comakmenter Estadual n'f16, de V. 
de janeiro de 1991, arte. le, Sebo I e a da Lel n' 2123/96, e § 1°. 
(Sanyo 223 da Rescluças6U2002. de 23 de mas de 2032, lerdo 
disturbo a metria em exame nos presentes autos, acolheu, por 
maioria, o Relatei° co Voto da Conxersta-Retatora. 
Comiderando: 

• que a competência para julgar as Cantas Anuab apresentadas pelo 
ExceiontesXrto Senhor Reler do Hunter° de Same 6 etribulda 
erduseamerie à Câmara hiunicipalres terra do arizgo 23, Inciso 
V. da Lei Orgânica &o Municie> de Monate 

amas Contas Murta Imm remetidas bmpeetiverrente à Gamam 
Municipal de Manaus oelc Exceleattsimo Senhor Profeta do 
Mondai° de Manaus mediante o Ofido n' 61/GP de 24030017 e 
estas lotam erramininias gelo Presidente da Carreta Municipal 
de Manaus em 84032016, cumprindo animo erige fie § 1' da 
Lei Complementar Estadual n'08/1991; 

• em o Orçamento Anual foi aprovado pela Lei re 2.W7 de 29 de 
dezembro de 2015. publicada no Dedo Ofdal to fluneab. Cara o 
exerdcie de 2016, compreendendo assim os Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social, cuias dcaa fixadas tontearam R$ 
4.145.713.030.08 

• os Oroementce Faval e da Seguridade Soai foram exedriados em 
oonsonbncia com o Plano Plurianual e ccei a Lei de Diretrizes 
Onamentates, portanb. connalwl cais as normas legais, metro° 
corri Interfone:las (rAttrica, em nivel nasenal, que proplroram 
na redro& de repasse do transferências corrente e de capitai: 

• que foram observados toldas as determinações legais. =SUMI% 
na Lei de Respensaalidade Fiscal, a saber. Relatórios de Serração 
Orçamentária e gatica0o, Recata Carente Liquida, 
Derrenstrairite dos Resuttados NomMal e Primado, Receitas e 
Despesas Preridenciárias, Receitas de OPerar40  de Credro e 
Despesas de Capital, Alienação de Moca e retlearbe dos 
Recurses. Restos a Pagar, Despesas com Pessoal e Moa 
Constelada hem caro a pereça° dos Reabrias de Gestão 
Fiscal (RGF) e do Reattdo aunei da EXCLUO, Orçamentada 
(RRE0): 

• que base alentes orçamentarias no amante de RS 
824378.1E463, equivalente a 1948% do valor Dado na LOA, 
devido a atelura de atém adia:cais e as reduXes pardais 
totais das dotações. conforme Retardaria de atarão Orçamentária 
(RIMO), 

• que o meneeb regnitou os rins de gastas previstos na 
COOSIMPOO Federal era Lei Orgatica do Muniab orna étfleaCào 
na Itanulenção e Desenvoirimento da Ensino; 

• que foi observado o late minhoto de apta* do FUNDES (64%), 
conforme lel ré 11.49412007; 

• que foi observado o baile minkno de 15% de Defeca* nas EISS ei 
senixe públicos de Ude, conforme Lei Complementar Federa! 
141/2012 

• que foi constatado o canorinato dos fintes CM Qa5103 de 
penal, conforme determinação na lei Complementar n' 101/2000 
e demonstrativo abate: 	• 

`ï VALIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO 



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ITÍTEGRADA 
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Viadya Catherine ?anuir 
Diretora Financeira 

DFE/AM 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 

024101 - DEFENSORLA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2017NE00331 

Data Emissão 
09/1112017 

Gestão 

00001- ADMINISTRACAO DIRETA 
Processo 

024101.004443/2017 

NE Original 

Credor 
04147622000106. IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE LTDA 

Licitação 
5- Dispensa de Licitação 

Referência 
Art24; ii., Lei 8.666/93 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

3-Global 

Valor 
2.714,40 

Unidade Orçamentária 	24101 	' 	 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Programa Trabalho 	14.126.3269.2150.0011 / . 
Fonte Recurso 	 01000000 	g.  , 	Recursos Ordinários 
Natureza Despesa 	33903957 	 SeMcos De Processamentos De Dados 

	

Município 	02W- MANAUS 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

	

onvênio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

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

Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 000 	Agosto 	 0,00 

Setembro 	 000 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 1.357,20 	Dezembro 	 1.357,20 

Descrição dos Itens 

Unid. 
hem 

Descrição 
IfPonte-TM-S1111-Gestão Personalizada de Sistema de Gerenciamento de Registro de Ponto Eletrônico nas Nuvens, 
com Comunicação para REP/Relógio de PontonfCamRegister (Registro de Ponto por Terminai de Computador, 
Tablel, Smart Fone-Portaria TEM 373), para CLT requer acorde Judicial, Inclui Webcam, Treinamento e importação 
de Dados e Configura»), contorne Termo de Referência; 
Memorando n' 044/2017-CTU/OPE/AM; 
Teimada Referência n• 008/2017/CTUDPE/AM; 
Parecer o' 266/2017-DMAI/DPE/AM: 
Ata de Dispensa de Liclueso rf 032/2017-DAD/DPE/AM. 
[espado n•4443/2017-DAIDPEJAM; 
Duração de Serviço:05 Meses: f  
Pedodo: Novembro/2017 a Maço/2018; 
Valor Global: 6.786,03; 
Valor Mensal: R$ 1.357,20; 
Valor Empenhado 2017: RS 2.714,40; 
Vabr a ser Empenhacto em 2018: RS 4.071,60 	( 

Qtde Preço Unitário Preço Total 
2 	1,357.2000 	2.71440 

CADASTRO NACIONAL DE PESSOAJURIDICA!Cellin 

19,421.42710001-91  
OEFENSORIA PÚBLICA 
ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceió, n2  307 
Nossa Senhora das Graças 

M 	 „J 
CEP: 69053-135

anaus 	 AM 
 

Nine arrima r~norim 
Ditei a Adjunta da Controladoria Interna 

DPE/AM 

Saldo Anterior: 
	 6.786,00 

	
Valor do Empenho: 	 2.714,40 	 Valor Disponível 

	
4.071,60 

Data de Entrega: 
	 09/11/2017 	 Local de Entrega: 

	 Defensoria Publica do Estado do Arnazonas - OPE/AM 

Ordenado, de Despesa: 
	

Usuário Operador da ME: 
	EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

ReiNes.rpt 
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