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50 TERMO ADITIVO AO CONTRATO OO1I2O18

QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAçÃO DE

SERV|çOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E

SEGURANçA FíSICA E PATRIMONIAL
FIRMADO ENTRE A PRODAM E A
EMPRESA RONTN VIGILÂNCIA PRIVADA
EIRELI.ME, NA FORMA ABAIXO:

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (0710112022), 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.o 941, de 1010711970, com
seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado, sob o n.o

13300001038, e com inscrição estadual n.o 05.341 .162-5 e C.N.P.J n.o

04.407 .920/0001-80, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Sr. LINCOLN
NUNES DA SILVA, brasileiro, união estável, administrador, portador da Cedula de
ldentidacle n.o 0748852-1 SSP/AM e do CPF n.o 033.699.748-51, residente e
domiciliado nesta cidade, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
em seu artigo 34, inciso XV!, conforme atesta a Ata de da Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração PRODAM, datada de 3Ol11l2O2O, e registrada na
JUCEA/AM, em data de 1811212020, sob o no 1085793, de outro lado, a RONIN
VIGILÂNCIA PRTVADA EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, doravante
designada simplesmente CONTRATADA, com seus atos constitutivos registrados na
Juntá Comercial do Estado do Amazonas, sob o NIRE 13600041477,e com última
alteração contratual arquivada na JUCEA sob o n.o 20170203999 em 2610612017,
inscri§ão no C.N.P.J n.o 20.537.526/0001-12, inscrição estadual isenta, inscrlqãg
muniCipal n.o 21472901, neste ato representada pela Sra. CRISTHIANE ANDRADE
DE OLIVEIRA, brasiteira, solteira, empresária, portadora da Cédula de ldentidade n.o

1204476-8 SSP/AM, CPF n.' 582.144.292-34, residente e domiciliado nesta cidade,
tendo em vista o que consta no Processo de Licitação - Pregão Eletrônico n.o 1512017,
devidamente homologado em 13/1 212017 e publicado no Diário Oficial do Estado do
Amazonas, datado ae ZOtl2l2017, tudo em conformidade com a Lei n.o 10.520 de 17

de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão, Decreto Federal n.o 5.450, de 31

de maio de 2005, que regulamenta o Pregão Eletrônico e o Decreto Estadual n.o

24.818/2005 que regulamênta a modalidade pregão, por meio da utilização de
recursos de tecnologiá da informação, Lei Complementar 12312006 e suas alterações,
Decreto Estadual ZA.IAAZO08, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei

no 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e ainda, pelo estabelecido no
presente Edital e seus Anexos, resolvem 1s partes celebrar o qrqsg1§.J^E§!!
Âotrvo Ao coNTR.ATo DE pRESTAçÃo DE sERVIços DE vlclLANclA
ARMADA E SEGURANçA FíS|CA E PATRIMONIAL que se regerá de acordo
as seguintes cláusulas e condições, abaixo descritas, mutuamente aceiti

V
reciprocamente outorgadas, por si e sucessores:

Rua .lonothal Puirola, n" I§Ji,

PçJ. l4 dê Jil)êiÍ0, Mâr1;lus"AM,

CEP 69ú20-1 1 0, Ione:(92))1 r']"6500

vrww.pr tdam.ant.gov.br
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1.í O presente aditamento tem porfinalidade prorrogar o prazo de vigência contratual
por mais 12 (doze) meses.

c ULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

2.1O ptazo da prestação dos serviços ora contratados e de 12 (doze) meses,

contados do período de 0910112022 a 0810112023, podendo ser prorrogado na

forma da lei No 8.666/93, conforme artigo 57, lnciso ll.

TERCEIRA: DO REAJUSTAMENTO

3.1Por comum acordo entre as partes ficou convencionado que não será aplicado o
reajuste pactuado na Clausula Quarta do 1o Termo Aditivo.

CLÁSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.14s despesas com a execução do presente contrato correrão à conta de recursos

próprios da CONTRATANTE.

c ULA QUINTA: DA P

5.1Este Termo de Aditamento será publicado em extrato no Diário Oficial do Estado

do Amazonas, obedecida às prescrições legais e normativas vigentes.

SULA SEXTA: DA RA

6.1Ficam mantidas e são aqui integralmente ratificadas todas as demais cláusulas e

condições do Contrato n.o 00112018, firmado em 09/01/2018 e publicado no Diário

Oficial do Estado número 33.684 na data de 16/01/2018, em tudo o quanto não

conflitarem com as alterações introduzidas pelo presente Termo Aditivo.

Rua]onathas Pr:tirosa. nu l!37,

Pçr. I4 dÊ JrDàiro. ManàurAi\r,

aEP 69020.1 1 0, Ione;(92)] 1 2 1"ô500

r,,ivul,pr rrdan.attr.gor,.br
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E por assim estarem justas e contratadas, assinam este instrumento em 02 (duas)

cópias de igualteor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produzam

um só efeito legal.

Manaus, 07 de janeiro de 2022

Pela CONTRATANTE: Pela GONTRATADA:

Lincoln es da Silva
Diretor-P idente

[b,.+ncooc d d aOl*etRr-*
Cristhiane Andráde de Oliveira
Socia Representante

ür,!aa'($ Á*,W,lt ÚlmrV
NirleyBindá de Araújo i
Gerente de Gestão de Administração

'lw1---a -
Raimundo araEib§arbdsa J u nior
Supervisor de Almoxarifado e Patrimônio

Ruà hr)âthâs P+díosit, nu l§37,

Pçr. 14 de iJnêjÍ0, MânàurAM,

CEP 69020.1 1 0, Fônâi{92))1 21'6500

v;',lvr.pr odam.ant.gov.br
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Segurança pública no interior é
reforçada com 50 novos veícul.g,:-*

s municípios de ltacoatiara, Parintins,

Tefé, Coari, Humaitá, Tabatinga, Novo

Airâo, Maués, ManacaPuru e Autazes

seráo os primeiros a receber o Grupamento Tá-

tico Móvel (GTAM), do Governo do Amazonas,

no interior do estado, Por meio da iniciativa, se-

ráo distribuídos 50 veÍculos que reforçarão os

serviços de Segurança Pública nessas cidades,

sendo 20 viaturas e 30 motos.

O anúncio foi feito no dia 31 de janeiro, du-

rante evento de entrega de 65 viaturas,30 mo-

tos e armamentos para as forças de segurança

pública do Amazonas. Dentre os veículos, 45

das viaturas serão destinadas à capital, sendo

distribuídas entre as zonas oeste, centro-sul e

sul de Manaus.

Cada município receberá um kit, composto

por duas viaturas e três motos' O objetivo é

que, em breve, a operaçáo seja estendida ao

restante do interior.

'A ideia é reforçar o nosso interior, colocar

mais policiais, equipamentos e viaturas em

nosso interior. Esse é um compromisso que nós

temos para com a sociedade'| destacou o gene-

ral Carlos Alberto Mansur, titular da Secretaria

de Segurança Pública do Amazonas (55P-AM)'

De acordo com o comandante-geral da PolÊ

cia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Mar-

cus Vinicius Oliveira, a atenção diferenciada à

segurança pública do interior do estado é uma

orientação do Governo do Estado.

"Nós montamos um kit, que são duas viatu-

ras e três motos, que estamos implementan-

do, no interior, o Grupamento Tático Móvel.

Um grupamento especializado, lembrando

que o policiamento especializado tem uma

atenção diferenciada, usa equipamento dife-

renciado, e o resultado também vai ser dife-

renciado, são bem mais eficientes", completou

o comandante-geral.

Capacitação
Além dos veÍculos, o Governo do Estado

enviará a esses municípios policiais da capital

com especializaçóes direcionadas, como ser-

vidores das Rondas Ostensivas Cândido Ma-

riano (Rocam) e com Apoio de Motocicletas e

da ForçaTática.

"Eles irão transmitir esse conhecimento para

os policiais do interior. A diferença é que, lá,

eles váo trabalhar de maneira integrada' Então,

nós teremos um misto de policiamento de rá-

dio patrulhamento nas viaturas de duas e qua-

tro rodas, levando mais segurança à sociedade,

mas, principalmente, dando uma resposta qua-

lificada ao crime organizado no interior'i acres-

centou Marcus Vinicius.

EntÍega
Os municípios que integram a Regiâo Metro-

politana receberáo os seus veículos já nesta se-

mana, com a capacitaÇáo e o treinamento dos

policiais agendados para iniciar em, no máxi-

mo, dez dias.

"O restante demora um pouco mais,Tabatin-

ga, por exemplo, vai de balsa, isso leva um pou-

co mais de tempo. Mas, no máximo em 60 dias,

todos os municípios que foram contemplados

hoje já estarão operando, e a população já es-

tará sentindo um reflexo na segurança pública

das suas cidades'i finalizou o comandante-ge-

ral da PMAM.
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. A!ém dos

:,' veículos,o
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' Estado vai enviar

aos municípios

policiais da

capital com

especializações

direcionadas,

como servidores

da Rocam
três motos; proposta é estender

reforço ao restonte do interior
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Valor Mensal: RS 12.004,56 (doze mil quatro reais e cinquenta e seis
centavos).
Valor Global: R$ 144.054,72 (cento e quarenta e quatlo rnil cincluenta e

quntro reais e setenta e dois centavos.
Vigência: Ogl01 12022 a 08101 12023.
Dr:tação r:rçamentária: rêcursos próprir:s cla PRODAM S.A.

Manaus, 3'1 de janeiro de 2422

LINCÔLN NUNE§ DA §ILVA
Diretor-Presiclente da PRODAM - Prooessamento de Dados Anrazonas S/A

Protocôlo 76103

PRODAM S.A,

Extrato do 2o Termo Aditivo ao contrato n." 002/2020.
Fundamento: Pregão Presencial N" 04/2019;
Objeto: FrorrogaÇâo de prazoi
Contratante: Prodarn - Processamento De Dac.ios Amazonas S.A.;
ContÍatada: provcr PromoÇÍio De Vençjas Ltda:
Valr:r Mensal Estirrado: R$ 6.380,00 (Seis Mil Trezenlos E Oitenta Reais);
Valor Global Estimado: tl$ 76.560,00 (Setenta É Seis Mil Quinhentos Í:
Sessêntâ Reais);
Vigência: 1310 1 12022 a 1 210 1 12023:
DotaÇão orçanrentária: recursos pÍóprios da PRODAM S.A.

Manâus. 31 de janeiro da 2Q22

LINCOLN NUNE§ DA SILVA
Direlor-PresÍdente cla PI1ODAM - Processarnenlo de Dados Antazonas S/A

Protocolo 76í04

PROOAM S.A,

Extrato d0 contrato n." 0§412022
Furrdanrenlo: Progáo Eletrônic:ct n.e 1iI2021 ,

Oirjeto: Serviços de auciitoria externa independênte nas aliviciacles conlábeis
e demais conuoles iilternos cja Prodarn para o exercício de 2021 cr:nforryre
as NBC-TA.
Contratante: PRODAM - Processanrento de Dados Amazonas S.A.
Contratada: AUDI[/EC - Alrditores lndependentes S/S.
Valor Global estinrac|:: R$ 19.000,00 (ciezenovo nril reais).
Viç;ência: 2.ü A1 t 202.2. a 2 l 1 01 12023.
DotaÇão orÇâÍnêntária: recursos próprios <ja PIIODAM S.A.

ManaLrs, 31 de janeiro de 2022

LINCOLN NUNES DA SILVA
Diretor-Presidenter da PRODAM - Procerssanrento cle Daclos Arnazonas S/A

Prôtocolo 76107

PRODAM §.A.

Extrato do 30 Termo Aditivo ao contrato n.o 006/2019.
Fundamento: Disperlsa n." 05i20 1 9;
Objeto: Altoração de qUanlitativo de relógios.
Contratante: PRODAN4 - Processamernto de Daclos Arrazonas S.A.
Contrataria: foliponto Corrércitt e Serrviços Ltcia - EPP;
Val<;r l\4ensal estinlado: R$ 1.124,94 (Mil cênb e vinte e quatro reais r",

nov€ntâ e quatro centavos;)
Valor Global estimado; R$ 13.499,28 (treze mil qLrâtrocentos e noventa e
nove reais e vinte e oito centavos).
Vigência; 1 4101 12022 a 31 tA3l2O22.
DotâÇão orçamonlárial recursos próprios da PRODAM S.A.

Manaus, í3'1 de janeiro de2.0?_Z

LINCOLN NUNES DA SILVA
DiretoFProsidente da PRODÀM - Procossamento de Dados Amazonas S/A

--;;;;; iro"re:ere-7e10s

Extrato do Çontrato n..00312022,
Fijundamento: Processo de lnexigibilÍclâde n.o 0Sl2O21;
Objeto: Manrrtençâo de Sistemas lninterruptos de Energia, clo inglês UpS,
para prestação cle serviços de manutençâo prêventíva, preditiva e corretíva,
com o íornecinrento incluso de tÍocã clo pcÇas e asseggôrros;

Membro Íitular Discente

REITORIA DA UNIVERSIDADE
M;:natrs, 02 de têvereiro de 2022.

DO ÊSTÂ,DO 00 AMAZONAS, enr

(-) Republicada por haver saído com incorreções no DOE elo dia
2610112022

CLEINALDO DE ALMEIDÂ COSTA
Reitor da UniversidarJe do Estado do Amazonas

PrÕtôÕôlô 76254

Fundação Amazonas de Alto
Rendimento - FAAR

§XTR,ATO O§/2022IFAAR
H$PECIE: ll;t{MO DH COOPÉRAÇÂO IECNtCA [: FINANCÊ|í-iA n"
AU12021 . DATA DE ,ASSINATURA: 3110512Õ21 . FARTES: FUNOAÇÂO
AMAZONAS DE ALTO RÊNDIMENTO - FAAR E A SECRETARIA DE
ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS. OBJÊTO: Conjr"rgação
der esforços em apoio à concessáo cio Auxílio Esporte aos profissio-
nais do EducaÇão Fisica e atletas do Estado do Anrazonas afetados pela
crise ocr:nônrica caLrsada pela pandemia do Corona virrisiCOVlD-19,
ostabelocÍdo na Lei no 5.444,27 de abril cle 2021. VALOR GLOBAL: R$
3.0ü0.000,00 (três rrilhôes c1e reais). VIGÊNCIA| 12 (ck:ze) nroses a contar
dér dâta rja assinâtura. DOTAÇÂo ORÇAMHNTÁR|A: UG 028302; plano
de Trabalho: 27.1 22.3308.1554.00U1 ; Natureza de Despesa: 33.90.11Ílt
Fontêi 01110000.

Manaus, 02 de íevereiro de 2A22

JORGE ÉLI,AS COSTA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da Fundação Anrazonas de Alto Rendimento

Protocolo 76230

DÉSPACHO DE HOMOLOGAÇÁO
O Diretor Presidente da Fundaçâo Amazonas de Alto Rendínrento - FAAR,
no lrso de suas atribLriçóes legais:
CONSIDERANDO o teor da ATA apresentada polo Centro cle Sorviços Corn-
partrlh.rdo$ - CSC, no processo n" 01.02.[)28302.0ü1õ6912021-64-FAAR
(tolha 238 a 242), re)alivo à licitaçÊio na mcrdaliclarje Preçtrâo Eletrônicn no
1:113i 20?1 - CSC:
CON§lDÉRANDO a aquisiçãr: pelo ntenr:r preço glot:al, de rnateríal esportivo
(bolas e redes), para atender as necessidades da Funclaçãr: Amazonas de
Allo Rendirnento - FAAR;
CONSIDERAND0 que o procedlmento Iicitatório transcorreu de acordo conr
o orclenamento jurídico pedinente as licitaçoês públicas;
RESOLVE:
, - HOMOLOGAR a deliberação do Centrô de Serviços Cornpartilhacitts, com
base nas iníormaÇôes constantos no processo rro 0 1 .02.028302.00 1 669/202'1 -
64.-FAAR. O ot)joto licitad<l cotado pelo nrenor prêÇo glob.rl pela empresa
COMERCIAL MIX PROMOCAO DE VENDAS EtREL|, refelente ao lote 01
rlr: P[:: rr':' 1'"\731202.1 - CSC. rmm o valr:r btal de Il$ 491":r.81i0,00 (quatror]errtr:s
e noventa e ciflco nlil, oitocentos e cinquenta reais).
CIENTIFIQUE-SÊ, PUBLIQUE-SÊ e CUMPRA-sÉ.
GABTNETE OO DTRETOR pRESTDENTE DA FUNDAÇÃO AMAZONAS DE
ALTO RENDIMENTO " FAAR enr Manaus, 02 de fevereiro de 2A2Z

JORGE ÊLIAS COSTA DE OLIVÊIRA
Diretor-Presidente da FundaÇão Anrazonas de Alto Rendimento

Protocolo 76235

Processamento 
;li§Biffi 

do Amazonas

PRODAM S.A.

Extrato do 5o Termo Aditivo ao Contrato n.o 001/2018.
Frrrrdirnrento: PÍegão Eletrôn í ca no 1 5 1 20 1 7 .

C)bjeto: RenclvaÇão do contrato dê prôstãÇão cle vigilância armacja,
Corrtratante: pRODÀM - Processamento cÍe Daclos Amazonas S.A.
Côntratad.r; RONIN VIcILANCIA pR|VADA EtRELt - ME.

Victr:r Snrith Chaves




