
DEFENSORIA PÚBLICA 
"Witt DO ESTADO DO AMAZONAS 

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS 
Av. André Araújo, 6791 Aleixo 1 Manaus/AM 

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

CONTRATO N.° 015/2019 — DPE/AM 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MEIO REGULAR DE 
TRANSPORTE CELEBRADO ENTRE A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS—DPE/AM E A EMPRESA 
MANAUARA INTERMEDIAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TAXI EIRELI: 

Ao 1° (primeiro) dia do mês de novembro de 2019, nesta cidade de Manaus, Capital do 

Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, na sede da DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-DPE/AM, situada na Rua Maceió, n° 307 — 

Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, CNPJ n° 19.421.427/0001-91, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por 

seu Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n°. 628.345.252-34 e RG n° 1.181.876-0 

SSP/AM, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus-AM, no Condomínio 

Residencial San Lorenzo, 416, Ap. 1403 — Adrianápolis — CEP: 69.000-000, adiante 

designada simplesmente CONTRATADA, MANAUARA INTERMEDIAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TAXI ERELI, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos 

constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas em 

04 de setembro de 2019, sob o n.° 13600101470 sediada nesta cidade, na Rua Virgílio 

Freire, n° 32, Conjunto Eldorado, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69.050-290, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o n.° 14.798.214/0001-60, 

neste ato representado por seu Representante Legal, o Senhor ELENILDO ME DES 

DE FREITAS, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Manaus/AM, domicilia o na 

Rua 07, n°410, Bairro Alvorada, CEP 69042-060, Manaus/AM, portador da Ce a de 

Identidade n.° 6666213 — SSP/AM e do CPF n.° 238.563.002-87, em consequ 	o 

resultado da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico de ft° 25/2019 — DWItAM, 
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cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição 1.097, Ano 5, de 14 

de outubro de 2019, às fls.26, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 

n.° 20000.0006856/2018-33, doravante referido por PROCESSO, na presença das 

testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO 

PARA CONTRATAÇÃO DE MEIO REGULAR DE TRANSPORTE, LEGALMENTE 

APTO, PARA ATENDER DEFENSORES, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E 

COLABORADORES A SERVIÇO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS (DPE/AM), NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE EMPRESA, 

COOPERATIVA DE TÁXI OU SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO 

DE PASSAGEIROS (UBER, 99 E OUTRAS), POR MEIO DE SOLUÇÃO 

TECNOLÓGICA PARA OPERAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO EM TEMPO REAL, 

VIA APLICATIVOS WEB E MOBILE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO EDITAL, 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 meio regular de transporte, legalmente apto, para atender defensores, 

servidores, estagiários e colaboradores a serviço da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas na cidade de Manaus, através de empresa, cooperativa de 

táxi ou serviço de transporte individual privado de passageiros, por meio de 

solução tecnológica para operação e gestão do serviço em tempo real, via 

aplicativos web e mobile visando garantir meios para que estes possam prestar 

suas funções institucionais de forma plena e célere  conforme a proposta datada de 

03/10/2019, constantes do PROCESSO, e do Termo de Referência, os quais se 

encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como 

se nele estivessem transcritos. 

CLÁUSULA-SEGUNDA: DA VIGÊNCIA  

2.1. O serviço objeto do presente contrato será prestado no período d 

meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo realizad 
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a necessidade e demanda da DPE/AM, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) 

meses, conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA-TERCEIRA: DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO  

3.1. O prazo para implantação e início da execução dos serviços contratados será 

de 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura do contrato, nos seguintes termos: 

3.1.1. Para cadastramento de usuário e emissão de senhas: até 5 (cinco) dias 

3.1.2. Para implantação e/ou acesso ao sistema: até 10 (dez) dias. 

3.1.3. Para treinamento no sistema: até 10 (dez) dias. 

3.2. Os prazos dos itens 3.1.2 e 3.1.3 serão contados simultaneamente. 

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° 25/2019 e do Termo de Referência n° 33/2019: 

4.1.1. Designar formalmente servidores para exercer o acompanhamento e a 

fiscalização da execução contratual; 

4.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços; 

4.1.3. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro 

próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas na execução do contrato; 

4.1.4. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 

desempenhar suas tarefas dentro das normas e condições contratuais; 

4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas 

que porventura venham a ocorrer serem anotadas e sanadas; 

4.1.6. Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço executado fora das 

especificações constantes neste Termo de Referência; 

4.1.7. Comunicar à CONTRATADA eventuais irregularidades observadas na 

execução dos serviços, para adoção das providências saneadoras; 

4.1.8. Aplicar as penalidades previstas, após o contraditório e a ampla d 	sa, no 

caso de descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA; 
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4.1.9. Atestar a Nota Fiscal/Fatura ou documento fiscal competente e legal 

relativa à efetiva prestação dos serviços, para posterior pagamento, segundo as 

previsões contratuais; 

4.1.10. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de exigir e obter 

imediatamente a substituição e/ou descredenciamento de qualquer credenciado da 

CONTRATADA, notadamente quando verificada a falta de qualificação, zelo, dedicação 

na execução das tarefas, ou outros comportamentos que prejudiquem as atividades e 

resultados, objeto deste instrumento. 

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

responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico n° 25/2019 e do 

Termo de Referência n° 33/2019: 

4.2.1. Responder pelos vícios e defeitos dos serviços contratados e assumir os 

gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações 

decorrentes da aquisição. 

4.2.2. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes 

da contratação. 

4.2.3. Refazer, sem ônus para a DPE/AM, os serviços prestados que estejam em 

desacordo com o especificado no Contrato assinado. 

4.2.4. A CONTRATADA responderá por quaisquer acidentes de que possam ser 

vítimas seus empregados, quando em serviço da DPE/AM 

4.2.5, A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas 

(encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais) com o pessoal, que não 

terão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, resultante do cumprimento 

do contrato. 

4.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

4.2.7. Realizar os serviços nos prazos e condições estipulados. 

4.2.8. Disponibilizar veículos para prestar serviço à CONTRATANTE m perfeito 

estado de conservação e limpeza, sob pena de reclamação e/ou recusa or parte do 

usuário; 

4.2.9. Manter os veículos com o aparelho de medida aferido pelo IN 

4.2.10. Diligenciar junto aos condutores para que todos: 
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4.2.10.1 Apresentem os veículos limpos e em excelentes condições de 

manutenção; 

4.2.10.2. Não procedam ao descarte de resíduos oriundos da prestação 

dos serviços junto ao meio ambiente. 

4.2.11. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

4.2.12. Utilizar, preferencialmente, veículos movidos a combustíveis renováveis, 

equipados com sistema de catalisador, com o objetivo de diminuir a emissão de gases 

poluentes na atmosfera; 

4.2.13. Encaminhar os pneumáticos inservíveis aos fabricantes para destinação 

final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente; 

4.2.14. Disponibilizar à CONTRATANTE, quando da assinatura do contrato, cópia 

da tabela de tarifas emitida por força das legislações municipais onde poderão ocorrer 

a prestação dos serviços; 

4.2.15. Manter os veículos em local de fácil acesso de forma que viabilize o 

atendimento às solicitações da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) 

minutos, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis; 

4.2.16. Substituir o veículo no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, em caso de 

acidente, incêndio, quebra ou outros problemas que impossibilitem a continuidade de 

sua utilização pelo usuário, o qual realizará o ateste da viagem de cada um dos 

veículos; 

4.2.17. Responsabilizar-se por todas as providências necessárias, no caso da 

ocorrência de sinistro durante o transporte do usuário, não cabendo à CONTRATANTE 

qualquer responsabilidade ou obrigação solidária; 

4.2.18. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos pessoais 

e/ou materiais causados por seus credenciados ou empregados, dolosa ou 

culposamente, aos usuários e/ou bens do Estado e de terceiros; 

4.2.19. Arcar com as multas resultantes de eventuais infrações cometidt  pelos 

condutores dos veículos, as quais serão de sua inteira responsabilidade, não bendo 

à CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidária; 

4.2.20. Disponibilizar aplicativo de celular conforme prazos 	x os 

estabelecidos no cláusula terceira que permita o agendamento de util za o dos 

veículos; 
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4.2.21. Providenciar que os motoristas a seu serviço possuam aparelho de 

telefone celular, do tipo smartphone, apto para realização e recebimento de chamadas, 

e com o aplicativo de solicitação de viagens instalado, devendo essa despesa estar 

inclusa no preço proposto pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE; 

4.2.22. Entregar relatório diário via e-mail ou acesso ao sistema eletrônico, sem 

prejuízo de outras que se julguem necessárias; 

4.2.23. Entregar relatório mensal em meio magnético, ou acesso ao sistema 

eletrônico, juntamente com a fatura, com as informações mensais, sem prejuízo de 

outras que se julguem necessárias; 

4.2.24. Emitir relatórios gerenciais informatizados, adaptados para abranger os 

elementos definidos neste contrato, sendo que os mesmos deverão refletir fielmente a 

utilização do serviço, possibilitando fácil fiscalização, acompanhamento e controle pela 

CONTRATANTE, conforme as rotinas propostas para a atividade; 

4.2.25. Orientar os motoristas quanto ao uso devido dos serviços contratados, se 

for caso emergencial acionar o gestor do contrato a qualquer hora/dia, caso se 

apresente, por exemplo, uma viagem de risco, transporte de pessoas em situação 

anômala ou não autorizadas, e posteriormente a coordenação da CONTRATADA 

deverá comunicar as irregularidades que não foram sanadas de imediato por escrito à 

CONTRATANTE para que tome às medidas cabíveis e preventivas; 

4.2.26. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros por seus credenciados ou empregados, 

desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 70, da Lei n.° 

8.666/93; 

4.2.27. Responsabilizar-se por informar imediatamente à CONTRATANTE, 

quaisquer objetos/documentos deixados dentro dos veículos; 

4.2.28. Manter os veículos em perfeito estado de conservação, limpeza e 

segurança, obedecendo a todas as normas que regulamentam a utilização de v ículos; 

4.2.29. Proceder à apuração de eventuais irregularidades na docume :ção, na 

utilização e no faturamento dos serviços: 

4.2.30. Se comprovada a participação e/ou envolvimento de mi 

Of1IF1-) 

 da 

CONTRATADA que prestam serviços à CONTRATANTE, este(s) será(ã ) e uído(s) 

otwiraza. 
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da relação de credenciados, sumariamente, e a CONTRATADA sujeitar-se-á às 

penalidades previstas em contrato. 

4.2.31. Exigir adequada apresentação pessoal dos motoristas, bem como uma 

postura correta no atendimento ao usuário do serviço, tratando-o com respeito, 

urbanidade, cortesia e educação; 

4.2.32. Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se 

a reparar, exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos os 

erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos 

serviços, indenizando a CONTRATANTE ou terceiros por qualquer dano ou prejuízo 

causado, decorrentes de erros, omissões ou irregularidades; 

4.2.33. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pela 

CONTRATANTE de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às 

reclamações recebidas; 

4.2.34. Arcar com todas as despesas do veículo: combustível, lubrificantes, 

lanternagem e outros que se façam necessários conforme legislação vigente; 

4.2.35. Manter os veículos com o medidor do serviço aferido pelo INMETRO ou 

empresa autorizada, nos termos do REGULAMENTO DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS vigentes na época; 

4.2.36. Manter sigilo acerca de todos os dados e informações a que tiver acesso 

por ocasião da contratação, principalmente dos dados dos usuários/passageiros (Ex. 

número de telefone). 

4.2.37. Guardar todas as informações confidenciais em local seguro, de forma 

que esteja adequadamente protegido contra roubo, dano, perda ou acesso não 

autorizado, de acordo com padrões que sejam, no mínimo, equivalentes àqueles 

aplicados às informações confidenciais da CONTRATADA. 

4.2.38. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste 

contrato que envolva o da CONTRATANTE mediante prévia e expressa autorização. 

4.2.39. Manter por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo 

sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos em decorrência deste contrato 

4.2.40. Tratar todas as informações a que tenha acesso em função do 	sente 

contrato em caráter de estrita confidencialidade, agindo com diligência para 	sua 

divulgação verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação ou o 	o, a 

qualquer terceiro. 
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4.2.41. Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária com relação a seus 

funcionários, e quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados. 

4.2.42. Em reclamações trabalhistas, eventualmente propostas por seus 

empregados, prepostos ou ex-funcionários envolvendo a CONTRATANTE, a 

CONTRATADA responsabilizar-se-á pela defesa, inclusive por custos, despesas e 

honorários advocatícios, bem como pelo cumprimento das decisões judiciais, isentando 

ainda o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades e/ou ônus decorrentes direta 

ou indiretamente dos referidos processos judiciais. 

4.2.43. A assinatura do contrato não implicará ao CONTRATANTE, vínculo ou 

obrigação trabalhista, direta ou indireta, de.  qualquer natureza, obrigando-se ainda a 

CONTRATADA a manter o CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio, assumindo 

todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal 

alocado para o cumprimento do presente objeto. 

4.2.44. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem 

sobre a execução dos serviços prestados. 

4.2.45. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou 

parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 

contratados. 

4.2.46. Manter entendimento com o CONTRATANTE, objetivando evitar 

interrupções ou paralisações na execução dos serviços. 

4.2.47. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, 

previdenciário, tributário ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da 

subcontratação, será imputada ou se comunicará a CONTRATANTE. 

4.2.48. É responsabilidade da CONTRATANTE administrar e executar todos os 

contratos firmados com terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses 

contratos perante terceiros. 

4.2.49. A CONTRATADA disponibilizará todas as condições necessárias para 

permitir a CONTRATANTE auditar e avaliar os serviços relacionados nesse 

instrumento. 

4.2.50. Manter todas as condições de habilitação durante a execu ão do 

contrato. 

4.2.51. A CONTRATADA deverá obedecer fielmente a Lei Mu 	n° 

2290/2017, Lei Municipal n° 2486/2019, Decreto Municipal n° 3088/2 
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que couber a sua modalidade de transporte, bem como as impostas pela legislação 

pertinente. 

CLÁUSULA-QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO  

5.1. A execução e o controle dos serviços serão acompanhados por servidor 

previamente designado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos termos 

do art. 67 da Lei n° 8.666/1993, que deverá atestar a realização dos serviços 

contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei n° 

4.320/1964; 

5.2. Aos servidores investidos na função de fiscal competem: 

5.2.1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos 

constatados; 

5.2.2. Receber, acolher e atestar os documentos da despesa, quando 

comprovada a fiel e correta prestação dos serviços, para fins de pagamento; 

5.2.3. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de 

penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal/Fatura; 

5.2.4. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as 

situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para 

adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções cabíveis, 

resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa; 

5.2.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal 

deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

5.3. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla 

ação da Fiscalização do Contrato, bem como atendendo prontamente às solicitações 

que lhe forem efetuadas pelo CONTRATANTE; 

5.4. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização do Contrato dur nte a 

execução do objeto contratado não poderá ser invocada para eximir a CONTR TADA 

da responsabilidade pela prestação dos serviços; 

5.5. A Fiscalização do Contrato será exercida no interesse e clu o o 

CONTRATANTE e não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONT T A por 

qualquer irregularidade; 
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CLÁUSULA-SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR E FORMA DE 

PAGAMENTO  

6.1. As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das 

seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101, Fonte de Recurso: 

01000000, Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001, Natureza da Despesa: 

33903305, tendo sido emitida pela CONTRATANTE para o presente exercício a Nota 

de Empenho n° 2019NE00967 de 30/10/2019, no valor de R$ 11.454,60 (onze mil, 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), ficando o saldo restante 

no valor de R$ 57.273,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e três reais) a ser 

empenhado no exercício seguinte. 

6.2. O Preço Global estimado para a prestação do serviço é de R$ 68.727,60 
(sessenta e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) a serem 
pagos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 5.727,30 (cinco mil, setecentos 
e vinte e sete reais e trinta centavos). 

6.3. A forma de pagamento dar-se-á mediante apresentação de nota fiscal ou 

documento fiscal competente e legal, juntamente com os relatórios financeiros 

contendo a totalização dos valores referentes aos serviços, devidamente acompanhada 

das certidões negativas de débito junto a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, 

Débitos Trabalhistas e regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

— FGTS e relatório de adimplemento de encargos trabalhistas, conforme Lei 8.666/93. 

6.4. O CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de 

inadimplemento contratual ou avaliações promovidas através do Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR); 

6.5. A nota fiscal ou documento fiscal competente e legal, deverá conter o mesmo 

CNPJ e razão social apresentados nos documentos de habilitação da Licitação; 

6.6. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que 

modifique as informações registradas na Licitação, deverá ser comunicada ao 

CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da aui,ridade 

competente; 

6.7. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais) 	! e.tra 

circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) a e resa 

CONTRATADA para correção, sendo que o recebimento definitivo s ra d spe n so, 
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ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido; 

6.8. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária; 

6.9. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições previstas no edital. 

CLAUSULA-SÉTIMA: DA GARANTIA CONTRATUAL  

7.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 

assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a 

CONTRATADA apresentará garantia de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato 

em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a 

critério da CONTRATANTE. 

7.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia 

de atraso, até o limite de 2% (dois por cento). 

7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n°8.666, de 1993. 

7.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 

pagamento de: 

Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela CONTRATADA. 

7.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo admin trativo 

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/o 	plicar 

sanções à CONTRATADA. 

7.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigênci co atual, 

mantendo-se válida até 03 (três) meses após o término desta contrata 
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CLÁUSULA-OITAVA: DA RESCISÃO DO CONTRATO  

8.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n° 

8.666/93. 

8.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o 

valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

8.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 

CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir 

provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 

providências acauteladoras. 

8.4. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I — O não cumprimento de cláusulas, especificações, condições ou prazos 

previstos neste instrumento e seus anexos; 

II — O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, condições ou prazos 

previstos neste instrumento e seus anexos; 

III — A lentidão do seu cumprimento que impossibilite a conclusão do fornecimento 

do serviço nos prazos estipulados; 

IV — O atraso injustificado no início do fornecimento; 

V — O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a contratação, assim como as de seus superiores; 

VI — O cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto; 

VII — A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

VIII —A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

IX — A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique o fornecimento do objeto; 

X — Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela autoridade competente e exaradas no4 processo 

administrativo a que se refere o contrato; 	 li 
XI — A supressão da contratação, por parte da Administraçã 1 	9etando 

modificação do valor inicial do contrato além dos limites estabelecid 	gislação 

vigente; 
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XII — A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

XIII — Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis; 

XIV — Outras ocorrências previstas na legislação pertinente à matéria. 

8.5. A rescisão do contrato poderá ser: 

I — Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos 

na legislação pertinente; 

II — Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

III — Judicial, nos termos da legislação. 

8.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

8.7. A rescisão contratual observará a legislação pertinente e em especial a Lei 

n.° 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA-NONA: DAS SANÇÕES  

9.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 

para a execução dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7° da 

Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, a saber: 

ADVERTÊNCIA, pelo descumprimento de suas obrigações; 

MULTA POR INADIMPLEMENTO - 20% (vinte) por cento, incidente sobre o 

valor global da contratação, pela recusa em prestar os serviços; 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

COM A DPE/AM por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto a 

prestação dos serviços; 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar co a 

Administração Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os ato que 

visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conitio 	ude, 

adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa. 

9.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no a 109 da 

Lei n° 8.666/1993; 
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9.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE 

após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

9.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 

de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega 

das razões de defesa; 

9.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo 

estabelecida no art. 110 da Lei n°8.666/1993; 

9.6. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade compete 

exclusivamente ao Defensor Público Geral da DPE/AM, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

9.7. Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de 

licitação, ou do impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa que aplicou a sanção; já a declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da União, do Estado, 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. 

9.8. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas 

no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA-DÉCIMA: DOS RECURSOS  

10.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA 

poderá, sempre sem efeito suspensivo: 

interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 

(cinco) dias da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de adve 4 ncia e 

multa; 

interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no ora 	05 

(cinco) dias da publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão d 
	

ito de 

licitar, impedimento de contratar ou rescindir administrativamente • contrato; 

ír• sal" - - 
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c) formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) dias da 

publicação no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA-DÉCIMA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO  

11.1. O presente contrato poderá ser alterado, por meio de aditamento, nos casos 

apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto ora contratado, em 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

11.3. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para o 

objeto contratado, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os 

limites estabelecidos no parágrafo anterior. 

11.4. No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver 

adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo 

CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados. 

11.5. 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. 

1 1 .6. 	Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA comunicar ao 

CONTRATANTE os eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os 

acréscimos ou diminuição dos preços do objeto ora contratados, sob pena de, no caso 

de redução dos valores, ser obrigada a indenizar imediatamente o CONTRATANTE 

com a cominação das demais penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA-DÉCIMA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO  

12.1. O presente contrato fundamenta-se nas leis n° 8.666, de 

atualizada, Lei n° 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, je 

providências e Decreto n° 5.450 de 31/05/2005, que regulamenta 

06/1993, 

licitação 

outras 

alidade de 
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licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e vincula-se 

ao edital e anexos do pregão eletrônico n° 25/2019, constante do processo n° 

20000.0006856/2018-33 bem como à proposta da contratada. 

CLÁUSULA-DÉCIMA TERCEIRA: DOCUMENTAÇÃO  

13.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os 

documentos comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis á 

lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais 

previdenciários públicos, a que estiver vinculada. 

CLÁUSULA-DÉCIMA QUARTA: FORO  

14.1. 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. 

CLÁUSULA-DÉCIMA QUINTA: PUBLICAÇÃO 

15.1. 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 Oficial do Estado, a contar do quinto 

dia útil do mês subsequente ao da assinatura. 

CLÁUSULA-DÉCIMA SEXTA - CLÁUSULA ESSENCIAL 

16.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância 

obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, 

de exceção de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção do 

fornecimento do objeto contratado, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

16.2. 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. 

CLÁUSULA-DÉCIMA SÉTIMA: NORMAS APLICÁVEIS  

17.1. O Presente Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à ePJ9e e 

ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou regul mentar 	cujas 
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normas, desde já, entendem-se como integrantes do presente Termo de contrato, 

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, 01 de novembro de 2019. 
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