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TERMO DE CONTRATO N.° 008/2015

TERMO DE CONTRATO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E
ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, FIRMADO ENTRE
A PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS
AMAZONAS S/A., E A EMPRESA
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA., NA FORMA ABAIXO:

Aos 14 dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (14/09/2015), nesta cidade de
Manaus, Capital do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, presentes, de um
lado, a PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., doravante designada
simplesmente CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito privado (sociedade de economia
mista), criada pela Lei n° 941, de 10/07/1970, com seus atos constitutivos registrados na Junta
Comercial do Estado, sob o no. 13300001038, e com inscrição estadual N° 04193980-8 e
C.N.P.J do Ministério da Fazenda n° 04.407.920/0001-80, neste ato representada por seu
Diretor Presidente, Sr. MÁRCIO SILVA DE LIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. n.°
1261882-9/SSP-AM, e do CPF n.° 652.634.562-04, residente e domiciliado nesta cidade, na
Rua Ipê Amarela, n.° 48, Bairro Flores, eleito na forma do que dispõem os artigos 17 item II,
Art. 18 e 19 do Estatuto, conforme atesta a ata de eleição da diretoria atual, datada de
31/03/2015, registrada na JUCEA, em data de 17/04/2015 sob o n°. 500564, e, de outro lado,
a empresa SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA., com sede na
Avenida Nações Unidas, n.° 12.901, 33° andar, São Paulo - SP, CEP 04578-000, inscrita no
CNPJ n.° 07.594.862/0001-39, pessoa jurídica de direito privado, doravante designada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MÁRCIO ROBERTO ALVES
DE SOUZA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade e Estado, na Avenida das
Nações Unidas, n.° 12.901, 33° andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas,
Brooklin Novo, CEP 04578-000, portador do RG n.° 25.121.214-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o n.° 278.828.878-62 e pelo Sr. MARCELO BERGAMO, brasileiro, casado, bacharel em
ciência da computação, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.° 12.901, 33° andar, Torre Norte, Centro Empresarial
Nações Unidas, Brooklin Novo, CEP 04578-000, portador da cédula de identidade n.°
11.069.804-6 e inscrito no CPF/MF sob o n.° 053.939.458-09, tendo em vista o que consta do
Processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 005/2015-Portaria n.° 220/2015, na presença
das testemunhas adiante nominadas é assinado o presente TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que se regerá pelas normas da Lei n.° 8.666, de 21/06/93, suas
alterações e, pelas cláusulas e condições seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte, manutenção e
atualização técnica 24x7 de 1.199 (um mil cento e noventa e nove) MIPS - capacidade ativada
de processamento no Mainframe para os produtos da Software AG Brasil Informática e Serviços
LTDA.
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1.1.1. Caso a PRODAM necessite expandir a capacidade contratada (1.199 MIPS) das
licenças de software, fica acordado que a CONTRATADA será notificada, em prazo
não inferior a 30 (trinta) dias do evento, com o objetivo de negociar as condições para
a referida expansão.

1.1.2. É parte integrante deste Contrato, como se nele transcrito estivesse, a Proposta
PRODAM MNT 200315 V1 de 29/07/2015.

1.2 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

A CONTRATADA prestará serviços de manutenção e atualização técnica, relativa aos
programas de computador ora licenciados à PRODAM, compreendendo: [y ^ ^-
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1.2.1 -CORREÇÃO DE ERROS/SUBSTITUIÇÕES:

as devidas correções nas próxmas versões ? solucionar ° Paterna.

1.2.2 - NOVAS VERSÕES/OPÇÕES:

-"af s^ Por outros com inovais

especificado no item 1.1. da cláusula prfme^S °peracional

1.2.3 -SUPORTE TÉCNICO:
Os serviços de suporte técnico compreendem:

"• Geração dos

"
^licitação de suporte, que deverá ser registrada pela PRODAM em nosso sistema dl

suporte, exclusivamente através de um dos canais de atendimento

• Telefónico, através da central 0800-940-0022.

• Web através do Portal de Suporte da CONTRATADA em
nttps://empower.softwareag.com/).

• Email: customersupport-brasil@softwareag.com.

1.2.4 - Todas as solicitações de suporte relativas à utilização ou eventuais problemas de
funcionamento dos softwares licenciados serão classificados pela CONTRATADA no
momento do registro da solicitação de suporte, em um dos seguintes níveis de severidade,
Standard, Crítico ou Crise:

Standard: Quando estiver ocorrendo algum impacto sobre seus negócios: o
software está funcionando, causando apenas pequena inconveniência.
Pode ser uma dúvida, um erro simples, erro de documentação ou
operação incorreta do aplicativo, o que não impede significativamente a
operação do sistema.

O prazo definido para início de atendimento das solicitações de suporte
classificadas como Standard é de até 1 (um) dia útil.

Crítico: O problema causa um impacto considerável sobre os negócios; no
entanto, as operações continuam de forma restrita. O software funciona,
porém muito limitado. Não há solução de contorno satisfatória
disponível. Está ocorrendo uma significante perda de serviço.
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O prazo definido para inicio de atendimento das solicitações de suporte
classificadas como Crítico é de até 4 (quatro) horas.

O problema causa um impacto de proporções extremas sobre os
negócios. Não é possível utilizar o software, resultando em um grande
impacto sobre as operações. Não há continuidade dos trabalhos. Essa
condição exige uma solução imediata ou uma solução de contorno
viável. Para assegurar interação em tempo real a respeito da indicação
de impacto sobre os negócios em nível de crise, entre em contato
conosco imediatamente pelo telefone.

O prazo definido para início de atendimento das solicitações de suporte
classificadas como Crise é de até 1 (uma) hora.

1.2.5 - O Suporte Global da CONTRATADA poderá realizar diagnóstico remoto para facilitar a
análise de problemas. Neste caso, o Suporte Global da CONTRATADA terá acesso ao
ambiente da PRODAM através de uma Ferramenta de Diagnóstico Remota On-line para a
finalidade restrita de diagnóstico e análise. O acesso remoto ao ambiente da PRODAM ocorrerá
durante o Horário Comercial nos horários acordados entre a PRODAM e o Suporte Global da
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Os serviços ora contratados serão realizados sob o regime de empreitada por preço global.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 - Os preços contratados são os especificados na tabela do item 3.2 abaixo.

3.2 - os serviços de suporte técnico 24 X 7, manutenção e atualização técnica dos programas
de computador, objetos deste Contrato, deverão ser pagos pela PRODAM à CONTRATADA,
através de cheque nominal ou, por depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA,
no prazo de até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante
a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) acompanhada(s) das certidões do
INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ISS e/ou ICMS, válidas. A falta de qualquer
das certidões será objeto de retenção do pagamento até a sua total satisfação, sem que isso
implique nas penalidades contratuais avençadas, e ocorrerão da seguinte forma:

Serviços de suporte técnico remoto 24x7, manutenção e atualização técnica nos
primeiros 12 (doze) meses:
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N°. Parcelas

12 (doze)

Valor da parcela

R$ 39.020,42

TOTAL 1
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Total

R$ 468.245,04

R$ 468.245,04

Vencimento

Mensal e consecutivo, sendo o
vencimento da primeira parcela em
30 (trinta) dias corridos da
assinatura do contrato.

Serviços de suporte técnico remoto 24 X 7 manutenção e atualização técnica nos últimos
12 (doze) meses:

Parcelas

12 (doze)

Valor da parcela

R$41.572,01

TOTAL 2

Total

R$498.864,14

R$498.864,14

Vencimento

12 (doze) parcelas mensais e
consecutivas, sendo o vencimento da
primeira parcela em 30 (trinta) dias
corridos da assinatura do contrato.

TOTAL 1 + TOTAL 2 = 967.109,18

3.3 - Valor global de R$ 967.109,18 (novecentos e sessenta e sete mil cento e nove reais
e dezoito centavos) por 24 (vinte e quatro) meses.

CLAUSULA QUARTA: DO REAJUSTAMENTO

O preço mencionado na cláusula terceira será reajustado, na ocasião da renovação deste
Contrato, nos moldes da Política Económica Federal, que atualmente prevê periodicidade anual
de reajuste, de acordo com a variação do IGPM, considerando-se como índice inicial o mês da
assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo da prestação dos serviços ora contratados é de 24 (vinte e quatro) meses, contado a
partir da data da assinatura deste Instrumento, com eficácia a partir da data de publicação do
seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado mediante justificativa por
escrito e prévia autorização, por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a
Administração, através de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos d
que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente.
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CLAUSULA SEXTA: DA ACEITAÇÃO

6.1 - A CONTRATANTE emitirá o Termo de Aceite do serviço contratado, atestando o pleno
atendimento aos serviços realizados e em acordo com suas especificações. Para tanto, a
CONTRATADA deverá anexar, quando do pedido para a emissão do Termo de Aceite, os
relatórios de testes comprobatórios, demonstrando a plena capacidade do acesso para a
prestação do serviço objeto da contratação.

6.2 - Depois de emitido o Termo de Aceite, o serviço será considerado recebido definitivamente,
ensejando, a partir daí, o respectivo faturamento.

6.3 - Na hipótese da não aprovação dos serviços por parte da CONTRATANTE, esta deverá
informar à CONTRATADA os problemas encontrados que geraram a não aceitação dos
mesmos. A CONTRATADA, por sua vez, a partir dessa comunicação quanto ao não aceite,
terá um prazo de 2 (dois) dias corridos para que sejam corrigidos os problemas e para que
sejam efetuados novamente os testes com vistas à emissão do Termo de Aceite.

6.4 - A CONTRATANTE poderá efetuar testes de aceitação dos serviços prestados pela
CONTRATADA com a finalidade de verificar a adequação às exigências estabelecidas para a
prestação dos serviços. Em função dos resultados obtidos, a CONTRATANTE poderá, a seu
critério, recusar os serviços em questão, no todo ou em parte.

6.5 - Na hipótese de qualquer componente associado à prestação dos serviços apresentarem
qualquer defeito durante o período de aceitação, a CONTRATADA se obriga a saná-lo sem
ónus para a CONTRATANTE, reiniciando-se então a contagem do prazo para sua aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com a execução do presente contrato correrão por recursos financeiros próprios

da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA: DAS REJ iBILIDADES DA CONTRATADA

pactuadas no presente Instrumento
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CLÁUSULA NONA: DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 A CONTRATADA é obrigada a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar
danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar
os serviços a cargo de concessionários.

9.2 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 à
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

§ 1° - A CONTRATADA é responsável por todos os encargos e obrigações concernentes às
legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária, previdenciária que
resultem ou venham a resultar da 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 á completa realização dos
serviços.

§ 2° - A CONTRATADA obriga-se a afastar qualquer empregado do local dos serviços, cuja
presença, a juízo da FISCALIZAÇÃO, seja considerada prejudicial ao bom andamento,
regularidade e perfeição dos mesmos.

§ 3° - 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

manutenção CONTRATADA.

§ 4° - Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos à CONTRATANTE, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação á CONTRATADA, do ato administrativo que

lhes fixar o valor, sob pena de multa.

8 5° - 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 verificarem vícios, defeitos ou mcor

resultantes.

10.1 Compete, ainda, à CONTRATANTE:

10 1 1 - Zelar pela guarda dos equipamentos da CONTRATADA instalados em seu
ambiente e'ressarcir o seu valor em caso de perda, extravio, dano ou destruição, a,nda que

parcial salvo se decorrente de força maior o J™^ W
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10.1.2 - Permitir o acesso de profissionais da CONTRATADA às suas dependências
para a realização de testes, instalação, manutenção ou retirada de equipamentos, desde que
sejam respeitadas as normas de segurança adotadas pelas mesmas.

10.1.3
Aceitação.

Emitir Termo de Aceitação, conforme previsto na Cláusula Sexta - Da

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

11.1 - Constituem motivos para a rescisão do presente contrato aqueles relacionados nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal de N° 8.666, de 21/6/93.

11.2 - A CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei
Federal N° 8.666/93, pela inexecução total ou parcial de suas obrigações contratuais previstas
neste instrumento, incluindo o Plano de Transição e o Acordo Operacional.

11.3 - O presente contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79 da Lei Federal N°. 8.666,
de 1993, ficando a Parte infratora sujeita a indenizar a Parte lesada pelas perdas e danos a
que tiver dado causa.

11.4 - Os casos fortuitos e/ou motivos de força maior serão excludentes da responsabilidade
das Partes de acordo com o disposto no artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

11.5 - Serão aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas no Item 11 do Projeto
Básico.

11.6 - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, da Garantia ou cobrados
judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
_^_" CONTRATANTE

12.1 As causas de rescisão previstas na cláusula anterior, acarreta no que couber, as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, desde
já, os direitos da CONTRATANTE de:

12.1.1. Assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar,
por ato seu.

12.1.2. Ocupação e utilização dos equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, inclusive na hipótese da necessidade de
acautelar apuração administrativa de faltas contratuais da CONTRATADA.
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12.1.3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos
causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO CONTROLE

A CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de informações do presente
contrato via sistema ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA DOCUMENTAÇÃO

A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os documentos
comprobatórios de suas condições indispensáveis à lavratura do presente, nos termos dos arts.
28 a 31, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO

À CONTRATANTE é assegurado o direito de, a seu critério e através de representante
especialmente designado, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases
de execução dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo
desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou serviçais.

§ 1° - A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 2° - A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços
contratados e às consequências e implicações, próximas ou remotas.

§ 3° - O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.

§ 4° - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS RECURSOS

16.1 Contra as decisões que tiveram aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre
sem efeito suspensivo:
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16.1.1. interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5
(cinco) dias úteis da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e
de multa;

16.1.2. interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5
(cinco) dias úteis de publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de licitar,
impedimento de contratar ou rescindir administrativamente o contrato;

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

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA: DO FORO

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

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE deve, nesta data, providenciar a publicação, em forma de extrato, do
presente contrato, para ocorrer no prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei no.
8.666/93, no Diário Oficial do Estado.

CLAUSULA DECIMA NONA: DAS 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 no. 8.666/93, com a nova redação
da Lei no. 8.883/94.

A CONTRATANTE e a CONTRATADA declaram conhecer todas essas normas e concordam
em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes,
mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento.

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonattias Pedrosa, rH937, Praça 14 de Janeiro
69020-110 • Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Oferte PRODAM.
0800-092-2625 (92)2121-6500

PRODAM
SECRETARIA DE ESTADO DE

PLANEJAMENTO.

DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos.

Manaus, 14 de Setembro de 2015.

Pela CONTRANTE: Pela CONTRATADA:

Márcia Silva de Lira
Diretor-Presidente

Mareio Roberto Alves de
Procurador

za

Régis Alberto Múller da Silva
Diretor-Técnico

Testemunhas:

Marcètó tsergamo
Diretor da Sociedade

Marcelo Bergamo
Vice-P residente Sénior LATAM

Salim da Silva David
Gerente de Tecnologia

Revisão e Aprovação

Er/òWÔeri/ó
Consultor Jurídico
OAB/AM - 4043

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa. n*1937, Praça 14 de Janaro
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM.
0800-092-2626 (92)2121-6500

PRODAM
SECRETARIA DE ESTADO DE

PLANEJAMENTO,

DESENVOLVIMENTO. CIÊNCIA.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, quarta-feira, 07 de outubro de 2015 Número 33.141 ANC

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
'Convocação --PACTA PARTICIPAÇÕES S/A.NIRE 1330000596-3
em 29/10/2003, convoca se:is srtcios para AssemOleia Gera! Ordiná-
ria a ser realizada no dia 19 de outubro 2015 na sede da sociedade
na Ruti ComendaOor Clementiio. n* 183. sala 01, Centro, na C'dadc
de Manaus/AM. CEP 69 025-000. as 10 00 hs. um primeira convoca-
ção, com a presença de. no mínimo Mi (um quarto) do capital social
cohi direito.B «oto nos tecmos do artigo 125 da Lei 6404/76 Ordem
do dia. Aprovação de contas da administração e das demonstrações
financeiras boano de 2013, deliberação sobre a destinaçâo do lúcio
liquida do exercício e a distfibjiçao de dividendos, bem como eleição
dàdircíoria -PauOerley Toma* Avelino- Oiretor Presidente ii.mtwn

Í Q 7 6 1 *

PRODAMS A.

EXTRAIO DO CONTRATO N° 008/2015

FUNDAMENTO: PROCESSO DE INEXlGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N." 005/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÇS
DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO
TÉCNICA 24X7 DE 1.199 (UM MIL CENTO E NOVENTA
E NOVE) MIPS - CAPACIDADE ATIVADA DÊ
PROCESSAMENTO NO MAINFRAME PARA OS
PRODUTOS DA SOFTWARE AG BRASIL
INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATANTE: PROOArV - PROCESSAMENTO DE
DADOS AMAZONAS S. A.

CONTRATADA: SOFTWARE
INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.

AG BRASIL

DURAÇÃO DO CONTRATO; 24 (VINTE E QUATRO)
MESES. CONTADOS DO PERlODO DE 14/09/2015 a
13/09/2017, PODENDO SER PRORROGADO NA
FORMA DA LEI N° B.666/93, CONFORME ARTIGO 57,
INCISOU.

VALOR GLOBAL: RJ 967.109,18 (NOVECENTOS E
SESSENTA E SETE MIL CENTO E NOVE REAIS 6
DEZOITO CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: RECURSOS PRÓPRIOS
QA PRODAM S A

MANAUS.,01TJE OUTUBRO DE 2015.

MÁRCIO^tCVA DE LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

; i a e a 5

PRODAM S A

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N" 011/2013

FUNDAMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"
20130003, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N"
20120021-ETICE - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO CEARA,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISIÇÃO DE FIBRA ÔTICA. ACESSÓRIOS E MATERIAL
PARA SEU FUNCIONAMENTO.

CONTRATANTE: PRODAW - PROCESSAMENTO D6

DO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 22/09/2015, PODENDO
SER PRORROGADO NA FORMA DA LEI N° 8.666/93,
CONFORME ARTIGO 57, INCISO II.

VALOR GLOBAL: RS 2 282.000,01 (DOIS MILHÕES
DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS E UM
CENTAVO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: RECURSOS PRÓPRIOS DA
PRODAM S A

MANAUS, 05 DE OUTUBRO DE 2015.

MÁRCIO SILVA DE LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

2736

PRODAM S A

EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO
N° 003/2015

OBJETO: Contrato de prestação de serviços técnicos
especializados em Instalação c manutenção de
enlaces de rádio ponto a ponto, redes ponto para
multiponto e pontos de acesso wifi, destinados a
instalação nos municípios de CAAPIRANGA fl
IRANDUBA, para formação de segmentos da Rede de
Comunicação de Dados e Serviços em Tecnologia da
Informação do Governo do Estado do Amazonas -
RedGov. Vigência: A partir da publicação no DOE/AM.
Assinatura: 24/09/2015. Fundamento legal: Art. 79, II,
da lei 8.666/93. Assinam: Distratante - Márcio Silva de
Lira e Distratada - Tonny Meros França Hltotuzi.

MANAUS, 05 DE OUTUBRO DE 201 S.

MÁRCIO STLVA DE LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

0 1 2 7 3 7

SNPH
ERRATA da Pwlana N" 037Í2015-SNPH, publicada no DOE no dia 2M9/2015,
Sacão Pobfcaçfles Diversas, pg 02.
Pintam li LANA ELI W .«ATOS GW/ES BARBOSA
Loia-u CINTI6 SUELEN COSTA ALENCAR

Onde. î Jl̂  ESTABELECER prazo cts 30(tnnta) dias, prorrogíveis, para a
apic$cnla(áO do relalórta conclusivo.
Lela-tr ESTABELECER prazo lie 30(lrinta) dai. piorrogAvíis. psia a apimentaçâo
do relalAnOColdusivc, í parlir da dala da puClicaçSo Ossla

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE
NAVEGAÇÃO. PORTOS E HIDROVIAS-SNPh, «n Manaus, 06 de outubro to 2015

WALFRIDO DE OLIVEIRA SILVA NETO
Direlor Pfosidenle

0 1 2 7 8 4

ÓKCÃO: OUVIDOR]A-GI-.RAL DO F.STADO

KXTRATO N" OS6/2015-DAF
lúpécic: Pnmeiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 006/2014,
Partes: Ouvidoria-Oeral dn Estado e AKO Administração de

F.XTRATO N" 057/201S-DAF
Espécie: Quarto Termo Aditivo na Contrato n". (
Partes: Ou vi duri a-<J era l dn Fvslado e OI.SM Rita
Técnicos Ltda. Ubjtto: prorrogação do prazo de ML
uorilruto uiigiiiiil por mais 12 meses a contar de 20 de
de 2015. Valor Mensal: RS 57.450,00 Valor Gli
689.400,00 Dotação Orçamentaria: 14.422,3235.2;
Naturc/a da Despesa: 339039.

Gabinete da Oiividont-Gtral do ESI
Manaus, l" de oufSEFÕ"de 2015.

0 1 2 7 8 5

ÓRGAOi OU V1DORIA-OERAL DO ESTADO

EXTKATO N" 058/2015 - DA F
Espécie: Primeiro Termo Aditivo iu> Contraio n".
Parte*: Ouvidoria (icral do tstado e
NASCIMENTO FOTOCOPIA (GRAF'COPY).
presente aditamento tem por objeio prorrogar o
vigência do contrato original por mais 12 (dozol
tnnlar de l" de Ouliibro de 2015 a l" de Outubro c
riMJustar o valor do aluguel ria proporção de 9,31%
IN PC/IBGE. Vá In r mensal: RJ 65.VR6. Valor C
7.870,32

Gabinete da Ouvido r»-Gcral do K;
Manaus, 02 de OututífãcTc 2015.

Ouvidora-íieral do F.stado

0 1 2 7 0 6

ÓRGÃO- SEAP TDATA. 01/KV30I-'
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

SERVIDOR: l'EDRO FUOtíÉNCLO FILHO
CAKGO: SECRETARIO DE ESTADO Db ALJM1NIÍ
PENITENCIARIA
l Apartamento, Condomínio Bosque d"s Ingleses, nioi
cm RS 350.1100,00
l Casa. Av Caalclii Brniicu. Cachoeirinha, mlor estima
300.000.00.
l Veiculo, modelo Renal l Clic^ano 2005. valor Ht 15 000
Detiaro <|iie nío possuo nenhum gutro btni ai
mencionado!s) neste forfufilirio K lesjyinsfilVimvmr. peto
das ilcclaraiocj. aqui p p
Manaus,OI/IO/20l5

RJNDACAOTELEVKAO ERRADIO CULTURA DO AMAZONAS
PORTARIA N' 046/2015-GDP/FUNTtC
0 QIHETOR PRESIDENTE, no uso dai atribuições que lhe íSi
e,
CONSIDERANDO 05 autoi do Processo n' OC4ai/201S-FUN
RESOLVE:
1 - CONCEDER licença 0ara tratamento de mlere»e p.
icrvldor ULISSES HEHMESON CASTRO DE FARIAS, Editor ,
Mat. n" 220.931-dA. pelo período de 8 meses J contar de l
coDlorme O'cvrs3o ICRS noaitigo 75 da Lei n' l 762/86;
II - Cientifique.», Publique-» t Cumpra-$e.
GABINETE DO OIRETOR PRESIDENTE, em MJidUí, 06/10/21

ê



Número 33.120  ANO CXXIManaus, terça-feira, 08 de setembro de 2015

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO



5terça-feira, 08 de setembro de 2015

SECRETARIA DE POLÍTICA FUNDIÁRIA

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO









 

 




