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1172980B, professor. Destino e Período: Manaus/Novo Aripuanã, 01/03/2020. 
Objetivo: Deslocamento do professor assistente para assumir disciplina 
no Curso de Tecnologia em Gestão Pública. 3.PCDP. 415114 MONIQUE 
QUEIROZ. Matrícula e Cargo: 2088169B, professora. Destino e Período: 
Manaus/Presidente Figueiredo/Manaus, 01/03/2020 a 22/03/2020. Objetivo: 
Ministrar disciplina Estudos Temáticos de Literatura Brasileira I. 4.PCDP.411353 
AGDA SOUZA. Cargo: colaboradora.. Destino e Período: Manaus/Maués/
Manaus, 16/02/2020 a 01/03/2020. Objetivo: Ministrar disciplina Planejamento 
e Ensino e Avaliação da Aprendizagem. 5.PCDP.414959 ROSILENE TELES. 
Cargo: colaboradora. Destino e Período: Itacoatiara/Lábrea/Itacoatiara, 
14/03/2020 a 29/03/2020. Objetivo: Ministrar disciplina Sociologia da 
Educação. 6.PCDP.414968 JOCIANE SANTOS. Cargo: colaboradora. Destino 
e Período: Manaus/Carauari/Manaus, 05/05/2020 a 24/05/2020. Objetivo: 
Ministrar disciplina Estágio I: Espaços não Formais. 7.PCDP.414972 MARIA 
DO PERPETUO CAVALCANTI. Matrícula e Cargo: 0154440E, professora. 
Destino e Período: Manaus/Carauari/Manaus, 05/05/2020 a 24/05/2020. 
Objetivo: Ministrar disciplina Estágio I: Espaços não Formais.. 8.PCDP 
414958 MARCIO SANTOS. Matrícula e Cargo: 1335774D, professor. Destino 
e Período: Manaus/Carauari/Manaus, 05/04/2020 a 14/04/2020. Objetivo: 
Ministrar disciplina Psicologia da Educação.
REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 02 
de março de 2020.

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas

<#E.G.B#4903#17#5471/>

Protocolo 4903
<#E.G.B#4901#17#5469>

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 006/2020 - CPA
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS e 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias e; CONSIDERANDO o disposto 
na Resolução n° 37/2014 - CONSUNIV que criou as Câmaras de Assesso-
ramento do Conselho Universitário; CONSIDERANDO o Parágrafo 2° que 
rege sobre a duração do mandato dos Diretores dos Centros de Estudos 
Superiores será de 1 (um) ano cada, ou de sua permanência no respectivo 
cargo; CONSIDERANDO o Parágrafo 3° que rege sobre a duração do 
mandato dos demais membros será 1 (um) ano, permitida uma recondução; 
CONSIDERANDO, ainda a deliberação da Câmara de Planejamento e Admi-
nistração, em reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2019; RESOLVE: 
RECONDUZIR, por mais 1 (um) ano, a contar de 18 de fevereiro de 2020, os 
membros da Câmara de Planejamento e Administração, listados abaixo:
Jorge Barbosa de Oliveira e Luiz Augusto Reis Caxeixa - Membros repre-
sentantes dos Centros de Estudos Superiores;
Felicien Gonçalves Vasquez - Membro eleito como representante dos 
docentes;
Alexsandro Andrade de Oliveira - Membro eleito como representante dos 
técnicos administrativos;
Amatricy Bernadeth de A. Almeida - Membro eleito como representante dos 
discentes.
REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 
de março de 2020.

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Presidente da Câmara de Planejamento e Administração

<#E.G.B#4901#17#5469/>

Protocolo 4901

Processamento de Dados do Amazonas 
– PRODAM

<#E.G.B#4864#17#5432>

Extrato do Contrato N.º 003/2020.

Fundamento: Pregão Eletrônico N.º 04/2019, ARP 06/2019.
Objeto: Solução de infraestrutura hiperconvergente definida em software para 
ambientes de virtualização que permita o gerenciamento centralizado com 
alta disponibilidade entre sites com garantia de escalabilidade linear sem 
substituição de equipamentos controladores.;
Contratante: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A;
Contratada: SERVIX INFORMÁTICA LTDA;
Valor Mensal Estimado: R$ 158.449,92 (cento e cinquenta e oito mil 
quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos);
Valor Global Estimado: R$ 1.901.399,09 (um milhão novecentos e um mil 
trezentos e noventa e nove mil e nove centavos)
Vigência: 24/02/2020 A 23/02/2021.
Dotação Orçamentária: Recursos Próprios da PRODAM S.A;

Manaus, 02 de março de 2020

JOÃO GUILHERME DE MORAES SILVA
Diretor-Presidente da PRODAM -Processamento de Dados Amazonas S/A

<#E.G.B#4864#17#5432/>

Protocolo 4864

<#E.G.B#4868#17#5435>

Extrato do Contrato N.º 004/2020.

Fundamento: Pregão Eletrônico N.º 06/2018, ARP Nº 08/2019.
Objeto: solução para constituir o repositório arquivístico confiável do governo 
do estado do amazonas a ser mantido na infraestrutura do data center da 
PRODAM mediante tratamento arquivístico de documentos públicos para 
recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda, digitali-
zação e microfilmagem de documentos;
Contratante: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A;
Contratada: ARCHIVUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA;
Valor Global: R$ 3.113.956,70 (três milhões cento e treze mil novecentos e 
cinquenta e seis reais e setenta centavos);
Vigência: 20/02/2020 a 19/02/2021.
Dotação Orçamentária: Recursos Próprios Da PRODAM S.A;

Manaus, 02 de março de 2020

JOÃO GUILHERME DE MORAES SILVA
Diretor-Presidente da PRODAM -Processamento de Dados Amazonas S/A

<#E.G.B#4868#17#5435/>

Protocolo 4868

Empresa Estadual de Turismo – 
AMAZONASTUR

<#E.G.B#4841#17#5408>

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR
ESPÉCIE: ERRATA A PORTARIA Nº 013/2020-AMAZONASTUR/GP, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Amazonas, data 14/02/2020, caderno n.º34185.
ONDE SE LÊ: I- TORNAR Inaplicável o procedimento licitatório, nos termos 
do caput do Artigo 30, da Lei 13.303/2016, na contratação da empresa para 
a prestação de serviços de publicidade na Revista Mercado & Eventos, que 
circularão nas Feiras: ITB Berlim, FIT Buenos Aires e WTM Londres, no 
período de 2020;
LEIA-SE: I- TORNAR Inaplicável o procedimento licitatório, nos termos do 
caput do Artigo 30, da Lei 13.303/2016, na contratação da empresa para a 
prestação de serviços de publicidade na Revista Mercado & Eventos, que 
circularão nas Feiras: FIT Buenos Aires, BTL Lisboa e WTM Londres, no 
período de 2020;

Manaus, 02 de março de 2020.

ROSELENE SILVA DE MEDEIROS
Presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas

<#E.G.B#4841#17#5408/>

Protocolo 4841
<#E.G.B#4848#17#5415>

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 004/2020, datado em 22/02/2020 - 
celebrado entre AMAZONASTUR e EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS 
INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de 
Internet Banda Larga 50 Mbps via fibra óptica, com acesso 24 horas para 
os computadores da Amazonastur, conforme Projeto Básico, do Processo Nº 
01.05.016.508.00000.044/2020-AMAZONASTUR;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
FUNDAMENTO LEGAL: art. 29, inciso II da Lei 13.303/2016;
VALOR GLOBAL: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos oriundos do Programa de Trabalho 
23.122.0001.2001.0001; Fonte 160; ND 33904004, Nota de Empenho: 
2020NE154.

Manaus, 02 de Março de 2020.

ROSELENE SILVA DE MEDEIROS
Presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas

<#E.G.B#4848#17#5415/>

Protocolo 4848
<#E.G.B#4846#17#5413>

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR
ESPÉCIE: Extrato do Termo de Cessão de uso, celebrado entre 
AMAZONASTUR e MUNICÍPIO DE MANACAPURU, por intermédio da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU.
Fundamentação legal: Lei 8.666/93: art. 2º c/c art. 25, caput, aplicada por 
analogia, c/c Lei 13.303/2016;
DATA DA ASSINATURA: 02/03/2020;
OBJETO: Termo de Cessão de Uso do Centro de Atendimento ao Turista - 
CAT.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) anos, a partir da assinatura do termo.

Manaus, 02 de Março de 2020.

ROSELENE SILVA DE MEDEIROS
Presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas

<#E.G.B#4846#17#5413/>

Protocolo 4846

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
Assinado Digitalmente pela Imprensa Oficial do Estado do Amazonas
Data: Segunda-feira, 3 de Agosto de 2020 às 21:20:38
Código de Autenticação: 7ee7094d
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO PARA PRESTAçÃO DE

õÉnvrços rÉcNlcos DE

ARQUlvoLoGlA PARA REALIZAçÃo DE

ôiÀêr.roóirco srltlâ.c-r9ll.L,
óLassrFrcAçÃo, oR-G4l!.2.19â9'
PãôÍÉçÃó,, 

. 
PRESERVAçAO'

airvrezÊuerueNTo E GUARDA DE

ôôCurrrENTos, rislcos E DlclrAls'
íÉõãôsãnros' Ao cERENcIAMENTo DE

ôõcurvrENTos INTERMEDIARIoS E

ÉÉnrvraNENTES DA coNTRATANTE E

DOS SEUS CLIENTES NO ÂTUEITO DA

ADMlNlsrnlçÃo PuBLlcA, FIRMADo

erwne a PnôoAM - PRocESSAMENTo
óÉ oeoos AMAzoNAs s/A E ARcHlvuM

óÉivlcos ADMlNlsrRATlvos LTDA' NA

FORMA ABAIXO:

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (18to212022)' nesta

cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, Republica Federativa do Brasil'

presentes, de rrn rráo, a pRODAM - processamento de Dados Amazonas s'A., doravante

designada CoNTRATANTE, pessoa lwídicade direito privado, sociedade de economia mista'

criada pela Lei n.o g41, de 
'1ytl7t1g70, corn seus atos constitutivos registrados na Junta

comerciar do Estado do Amazonas, sob o n.o 13300001óáá, e com insórição estadual n'o

0s.34 1.162-s,inscrição *unrcipãr ;.;673801 e c.N.p.J. n.o 04'407'g2oto001-80' neste ato

representada por seu Diretor-presidente, si. L]NCOLN r.rÚr'res DA slLvA, brasileiro', união

estáver, administrador, portador da cédula de ldentidaoe n'o 0748852-1 ssP/AM e do cPF

n.o 033.699.74g-51, residenú e domiciriado nesta cidade, no uso das atribuições que lhe

confere o Estatuto sociat, em rã, artigo 34, inciso XVr, conforme atesta a Ata de da Reunião

Extraordinária do conselho de Administraçâo PRODAM, dátaoa de 3O/1 1t2o2o, e registrada

na JUCEA/AM, em data de 1gt12t2o2o, ron o no 1085793, e de outro lado' a ARcHlvuM

sERvrcos ADMrNrsrRATrvôs LTDA, doravante denominada CoNTRATADA' com seus

atos constitutivos registrados na Junta cámerciat do Estado do Amazonas' sob o NIRE

1320061gggg, e com urtima arteração contrãtual arquivada na JUCEA sob o n'o 20160027373

em 1 1to2r2016, e com inscrição estaduat isenta, inscrição municipal n'"- 2ogo72o1 e c'l'J'P'J'

Í.r.o 18.716.652t0001-g2, néste ato ,"prli"ntada pêto sr. uurz AMADEU TEIXEIRA'

brasireiro, casado, emprera*, portadora oa óeoula de toentioade n'o 5835771 SESEG/AM e

do cpF n.o 1sg.Bs6.g sz-o4,resioente e domiciliado nesta Lidrd", tendo em vista o que consta

no processo de Licitação - pãgáá gt"troni"o n.o 06/2018, devidamente homologado em

zT rogtzor g, e Ata de Registro oã ereço" nJ oB/201 g puuiicada no Diário oficial do Estado

do Amazonas, datado d; og/i onõ1g, tudo em conformidade com Lei no 13'303' de

30.06.2016, Decreto Estadual no 3g.03 2, d;-24.05.2018, ; RlLc - Regulamento lnterno de

Licitações e contratos d; pRoDAM, apricandg-." subsidiariamente as disposições

estabelecidas Íro presente instrumento t3i*.:ltX':;*:"T"Xli;,r"r?;"1,ffi'!*":

2oTERMoADlTlVoAocoNTRAToN.o004/2020

PRÜDA$JI

::133:l?'iT:"::",:'?T[ffid'Ãó,nvo Ao ôor.rrnAro , QUê se reserá peras c,r

condições seguintes, mutuamente aceitas " 
,""iprocamente outorgadas por si e su

ilva icnirilr;lt PÊÕr':-.'ra, n" l)]7'

t'i;. i1 dl lane rru, l','laltaus-/ll"i'

, it, i',iti,io tlÍ). [íin*rili]li1)1 *)0ll

irç*:v;.1)rcilirttl.;'ir.'.; c';'i;i \'
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"c+iri' F.E*r+' GovHni{O Do ESTÀt}o

s!Âusur_

1.1 O presente aditamento tem por finalidade
(doze) meses, com base na Cláusula Sexta

prorrogar a vigência contratual por mais 12
do Contrato Primitivo;

qLAusú
2.1PorcomUmacordoentreaspartesficouconVencionadoquenão,",.ffi

pactuado na cláusula Quinta do contrato Primitivo, Àáo caoendo ,."qrãiÀãÀ'tã"polLrior,seja administrativo ou judicial.

3.1oprazodaprestaçãodosserviçosoracontratadoséde12(doze,ffi

3:l[J?i,i'7T::::'yÍl:::^'^21T::J^"9:iq9-:rpro]'rosadomediante justiricativa
;üil;;;:§$:,1';:ffixxise conveniente para a Administração, até o limite oe oo'liessenta) meses, nos termos doarl.71 da Lei n.o 13.30312016 e regisíação pertinente.

clÁusú

CLÁUSULA O

o 
' â;flãt§?ifirfifi|Êexecução 

do presente contrato correrão à conta de recursos proprios

cLÁus

5'14 CoNTRATADA e seus representantes-19.g-ry apresentaram neste ato os documentoscomprobatorios exigidos pela CONTRATAN1E, r"r"iãntes ao Registro de Fornecedorese Prestadores de serviços, indispensáv"i, 
" 

lavratura áo pr"rente contrato.

cLÁusur_

6' 1 Este Termo de Aditamento será publicado em extrato no Diário oficial do Estado doAmazonas, obedecida às prescrições regais 
" 

norràtivas vigentes.
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E por estarem assim,
igua! teor e forma na
legal.

justas e contratadas, assinam este
presenÇa das testemunhas abaixo,

instrumento em 02 (duas) vias de
para que produzam um so efeito

I

L\r
Lincoln Nu[res da Silva
Diretor-Pre$idente

PeIa CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

/,/
I

' i;. n' ---
Salim Silva David
Gerente de Seruiços de !nfraestrutura - GESIN

Manaus, 1B de fevereiro de 2022.

Pela CONTRATADA

Socio-Representante

*"^^ffiW;desouza
Ger{nte iíe Negocios - GENEG

REVTSÃO E APROVAÇÃO:

.,ú )q, ,/
,r' Lyíz Amadeú Teixeira

PRCDAM
nua .l{:)nãtii.ii lçiiri:;.1. n" l',)17.
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lnseminação artificial: reforço nas cadeias
de Carne e Leite de sete munlcípios

i.'ici o,\,'1c k ;,'lit:r. orn

Autazes e a primeira municipia
a ser contemplado com
a medida do Gaverno da
Amazonas

nr conlenroraç.áo aos 66 anos dtt Autazes (a

1 13 qriilômertros dr Manaus), o Governo do

[stado realizou uma serie de açoes volta-

clas ao setor primario clo rnr-rnicípio, no dia 3 de

marÇo. As medidas incluent açôes de fonrento,

acordos de cooperaçáo tecnica e eniregas c1e

suplenrentos agrícolas

para agricultoÍes, pes

catJores e piscicultores

d,: regíào.

Ém Autazes, clois

acordos cle coopera-

ção tecnica voltados a

agrapecuária dr: nru-

nicípio Íoram firnra'

dos.AcicJarJeeapri
rneir;i de urn total cle

:,e te clus seráo benefi-

ciadas (0rl 0 proieto,

que prevê a entrecla

de 3 rníl cloEes cie inse-

nrinaÇ-àr: artifi cial para

as cacJeias da carne e

do leite.

Alêm de Autazes,

que recebeu 600 do-
ses, a norridade vai

a lca n ça r [Ja rreirin ha,

Itacoatiara, Careiro da

Vt\rzea, Manacapuru,
Parintirrs e Prr:sidente

Figueiredo, que tarnbern rc'r:eberáio as doaçóes.

0 acorclo faz parte de urna parceria entre ;r

ConfederaÇão Nacional dos Agricultores Farli-

liares e Ernpteendedores Familiares Rurais do

Brasil {Conafer) e o Governo do Amazonas, por

meio do proglàmü l\4ais Pecuária l3rasil.

O segundo acordo, ;tssinado Êntre a Agància

de l)efes.r Aqropecr:;iria e Florestal rJr: Istaclo

do Arnazonas (Adaf ) e a PreÍeitura de Autaz-es,

tt rá conro objt.'tivo o treinantertto de se rvido-

re s, ccdrdos pela prefeitura, pâra a execuçào de

-,* **4r,t#ffi: ,I ,'.y .;.H.r# ,r# *,, Ir,'-;'T''#ffi
j' i,

Dest nvolvimento 5t-isterrtávei clo Antazottas

(ADS)e Adaf.

Na cornutriclade Ncrto í-eu, em Autazes, os

prr:clutore:; rurais da área ícram beneficiacl*s

com cjiversas cií,o€s cle í<;merttr: que irttegrarrt

ü f)rüqrârrr;J Aqrr: Arttiizuras. l\a ur:asi;iü, k;rarrt

ÉrntregrrÊs 100 rrril ;rit,:víttos, 1.5110 rnutJ;r:; tJt' r.i

tros rJe lirnào e Íarartja e 6 tluilos de stlrtie tittl dc

açaí. Alenr do repasse de 19 certific,rdcs i:i:ra

cornunitários participantes do clrrst: de qttia:;

de pesca esportiva e 100 rnotores rabetas.

Outra aÇão execulacla resultr:u na Êntreqà

de urn cãrro pãrà altxiliar iras ;rtividades cia

urríciacje i-r:cal Veteriitária de Sanidade Attintal

e Vegetal (Ulsav). O veícLrlo, de rnodelo Frat

Argo, ajuclará na re,rIizaçiio de câtj.lslrarrrt'rrttr

e gerorrefere nciamcnto de propriedadcs rurais,

realizaçào de harteiras, vigilância, educaçao sa-

nitária, entre outras ntedidas.

Prod utores ru rais de com u rr idacles í ncl íqenas

e r!beirinlras tamklem íoratl aterrclicios, corl 20

tàItoÊs do Produtor Prirnárir: (cPP:r) e 10 Der:i'i-

r;:çór:s cle Aptidáo ao PronaÍ (DAP).

Na 5:rr:qr;intaçáo, teve ttma edlÇâo espert.ial

do Pe ixe no Prato Solidário, conr cicacão cle três

toneladas de tambaqr"ii, oriunclos da piscirultr"i-

ra local, ber:efi<iando cerca cie tres rril persscas.

* '1,

F:

á&

-n
f..r

##,f "'*''

;rçóes dtl deíesa agropecuírria e de educaÇàc.r

sanitária. O termo c1e coo;:eraq,áo Íbrt,llecerá as

açóers já executadas no r"nunicípio.

Entregas
As entrec;as ô(oIrerân1 clurante evellto nd

corrrunidacle Novo Ceu, coorclenacÍas peíos

órçiios clue corn;triern o Sistern;l Sc';:rr:r (Se-

crr.t.ariã de Estado de Produção Rural): lnstituto

tJe Desenvolvimento Agropecuário e Florestai

Susterrtável do Anrazotras (ldam), Agência c1e

l.üi|ili,',.r&lii§Et!r: !i;,:'
l?'d §B '..n

#'&ii :

§;l

i

*
:1i!rim
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Cidade

recebeu açóes

defomento,

acordos de

rooperação

técnica e

entregas de

suplementos

para

agricultores,
pescadores e

piscicultores



40 l\,4anaus, ter(a-feira, 0B de ntarço de 2022

oESPACHO OE HCIMOLOGAÇA0
0 Diretor"Presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento -

FAAR no uso de stias atrihuiçÕes legais:

CCINSIDERAN00 o teor da A'l'A :lpresentadat pelo Centro de Serviços Corn-
partilhilclos - CSC no processo nn

01.0?.02?'302.0001192021,-28-FAAft 1íls. 
'1i)g!l it 1'101). rek:tivo à licit;iq:;itr

ra inoclalidac[: Pregãci Eletrôr-rico no 931 12.A21 - CSC,

CCINSlDf RAND0 corrtrat:lÇão, pelo ntenor prêE:o por Iote, de pessoaltiridicl;
i:s;:eciaiizada nã preslaÇáo de serviçr:s de apoio adniinistratrvo - agente de
pr.lrie:ria e para as unidarjes tlespor-tivas de responsabilicjade cia FunrJaçãc:

Arnazonas de Alto Rendimento - FAAR;
CCINSIDERANDO que c procerJirnentr: licitatnrir: lrãnscorrell çje ar.:orrjo com
o ordenarrr:errto lr-rridrco pertinente as lrcitaçoes públicas;
RESOLVE:
| - HOMOLOGAR a deliberação do Centro dc Serviços Cornparlilhirdos. com
base nas informaçóes constantes no processo no Q1 .02.A28302.000 1 192A?1-
28-FAAIi. 0 objc«: licittiilo cotatdo pelo rnenr:r prt-,ço glob;:l peln: errtpresar

SIOUX SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente ao lote
01 do PE nu 931120?1-CSC, corn tl vâlnr lotal de R§ 2.508.867,60 (doÍs
milhóes, quinhentos e oito mil, oitocerrtos e sessenta e sete reais e

sessenta centavos)^
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA TUNDAÇÃO AMAZONAS DE
ALT0 RENDIMENTO - FAAR enr N4anaLts, 08 rle março de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

JORGE ELIAS COSTA DE OLIVEIRA
Diretor-PresirJente da Fundaç:ãr: Anrazonas Ce Alto RenrJinrento

Protocolo 80017

Processamento de Dados do Amazonas
- PRODAM

PRODAM S.A.

Extrato do Contrato N.o 00612022

Frirrd;lnrerrto: Pregão Ek:trônicc' na 011i2021 .

Oi.lieto. Preslaç:ãr: i1e serviços (ie natureza r:r:ntínui-: de conservaq:ão,
linrpeza e nrarrutenÇão predial, conr fornecimento de nráo-de-obra, material
cle linrp*:za. EPls e equiparnentos, para a PRODAM - Processanrento de
Dil.los Anr.izonas S A.

Coniiatanle. PRODAM - Processarnento de Dados Arriazonas S.A.
Cr-rnirat;;da. Prt:sla Scrviços I.í;cnicos Eireli.
V;:lor rnt:nsal eslirriarjcl; R$ 42.076,67 (quarent;a e rjoís mil setenta e seis
ier-.rrs e sessenta e sete centavos).
Valor Global estirnaclo: R$ 504.320.04 (quinherrtos e quatro mil novecentos
D vinte reais e quatro certtavos).
Vrgencrar: 021031'2ü22 a UlAil2AT.
Dotaçâo orçamenlária: recursos próprios da PRODAM S.A.

Marraus, 0B de nrarço de 207.?-

MAURiCIO MIZOBE
Drrelç11-i:"oui,Jcrrte. enl üxürcicto

PRODAM S.A.

Extrato do 1o Termo Aditivo do contrato n.o 00412020.

FrinrJanrerrtc. Pregão Eletrôrrico rro 0061201 B.

ül;letir Prorrogai;áo de praza.
Cor.iir;rtt.tnte. Í:'}RODAF"4 - Processanrento de Daclo:; Arnazonars S.A.
Coniratirdár. Archivum Serviços Atlrrirristrativos L.l' DA.
Valor Glob;:l estinrarjo: R§ 3.113.956,70 (três nrilhoes cento e treze rnil
i'lr.r,;ecerrtos e cinquerrta e seis reais e setenta centilvr:s).
Vigência : ZAt A212022 a 1 91 021 2A23.
Dr;tação orçanrentária: recLlrsos proprios da PRODAM S.A.

I\4anaus, 08 de março de 2022

MAURiCIO MIZOBE
Direlor^ Presidetlte, ern exercicro
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Companhia de Gás do Estado do
Amazonas - CIGAS

COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS . CIGAS
CN PJ : 00.624.!)64i0001 -00
EXTRATO DE tNEXTGTBTLIDADE DE LICITAÇÃO N. OO2iZOZZ

Objeto: Contratãçâo de escritório jurídico especializado na ;lrestação de
serviços de consultr:ria e i:ontencioso ni:s áreas de Direito Tributário, Direito
Socretarrio e Direito Administrativo.
Base legal: lnexigibiiidade de licitação, conl fundamento noart.3ü, inciso ll,
alineas "c" e "e", da Lein. 13.30312016, e art. 10, inciso ll, alíneas "c" e ''e" do
Regulamento lnterno Ce LicitaçÕes e Contratc,s.
contratr:rJa: PEDrno CÀMARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa

luríc1ica cle direito privado. inscrita no CNPJ sob o no 27.475.52810ü01-86,
com sede na Rua Salvador, n. 440, Ediíício Soberane Corporate, 70 Andar,
Sala 713 a 715 - Bairrr: Adrianópolis, CEP 69.057-04A, ManauslAM.
Vigência: 12 (laze) nreses.
Valor global; R$ 206.400.00 (rjurentos e seis mil e quatrocerrtos reais)
Processo: 0111?422

Manaus, 21 de fevereirocle 2022.

RENE LEVY AGUIAR
Diretor-Presidente da Cornpaniria de Gás cjo Amazonas

JOSE RICÂRDO DOS SANTOS NETO
Diretor" Administrativo-Financeiro da Conrpanhia de Gás do Anrazonas

Protocolo 79761

COMPANHIA OE GAS DO AMAZONAS . CIGAS
CNPJ: 00.624.964/0001 -00
EXTRATO DO TERMO DE CON RATO N, 006/2022
Objeto: Contrataçáo de empresa para prestação de serviço cie nranutenção
preilial com fornecimentr: de mão de obra para atuar níls de6lendêncras d;,1

CIGAS,
Contralacla: LADDERTEC DA AI\4AZÔNIA L.TDA.
Vator Global; R$ 97.487,65 (rroventa e sete rnil. quntrocentc:s e oitenla e sc'te
reais. sessenta e cinco centavos).
Prazo de vigôncia. 12 {daze1 mese§.

Manaus, 16 de fevereiro de 2022.

RENE LEVY AGUIAR
Diretor-Presidente da Companhia de Gás do Anrazonas

JOSE RICARDO DOS SANTOS NETO
Diretor Administrativo-Financeiro da Conrpanhia de Gás do Anrazonas

Protocolo 79763

Protocolo 80075

COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS . CIGAS
CNPJ; 00.624"964/0001 -00
PREGÃO ELETRÔNICO N. 034/2021 . CPL/CIGAS
Enr confornriclade com o procecjimerrto licítatório. na modalida<1e Pregâo
Eletrônico n. 0342A21 - CPL, e nos termos do Processo ACnrinistrati-
vo n 0^18i2021 - CIGAS. a Diretoria Executiva da CIGAS RESOLVE: l-
HOMOLOGAII o proct,.din)ento licitãttorio rt-'aliz;:do pelo Conritê Perrn;.rnerrte
de Licitaçâo, considerando o Terrno cle Adjudicação clo objeto da licitar;ár: à
empresa à LADDERTEC DA AMAZÔNlA LTDA, pessoã juridici-r rJe riireito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.27.'/52.A80/0001-gB, situadar ria Av.
Djalma Batista, rro 98, Terréoi Sala 31 - Bairro Parque 10 de Novemtrro -

Manaus/AM, CEP no 069.055-0338, no valor de R$ 97.487.65 (noventa: e
sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais, sessenta e cinco centavos),
ílom prazo cle vigência de 12 (doze) meses.

Marraus, 09 de fevereiro de 2022.

RENE LEVY AGUIAR
Diretor-Presiderite dar Cornpanhia de Gás do Arnazonas

JCISE RICARDO DOS SANTOS NETO
Diretor Administrativo-Financeiro cla Cr:lmpanhia de Gás do Amazonas

Protocolo 79768

COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS
CNPJ : 00.624.9641000 1 -00
EXTRATO DO TERI,4O DE CONTRATO N. OO5i2O22
Obleto; Corttrataçâo cIe ernpresa para o forrrecirnento de equiparnento portátil

protocoto 80077 para medição de cortcentrarçâo de mercaptana (odorante) e treinamento de
us0 d0 rne§n1o.

vALtDO SOMENTE COM AUTENTTCAÇÃA
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qLle tiverenl prejuizos püI conta cla clreia.

Alern do envio de cestâs Lr;tsicas, kit ltrgiene

e kit clorrritorio,;r Oper;çôo Enclre nte 202"1 vai

reforçar o abastecintcnto clc áqua potáverl cont

o errvic cÍe EstaÇÔes de Tratamerrto de Aqua

Movel e Est.rçóes do Projeto Agua tsr:a.

Planejamento
As açóes sÊguem o planejamento da Opeta-

Çáo Errchente 2022, larrçacÍa pelo Goverrro drr

Estado ervt clt,tzerntl:ro clo arrr.> passado. Naquela

ocasiáo, os clados cle nranitorãr-rianto lriclrocli-

' nratolóclico apontavam risco de enclrente dos

rios rjo estado, ;t(itt'rzt da nornraliclacie, par;t

Érste anô nos ír7- rnunir.íDios ilc i-"stado.

Atr-ialnierrte, a pre'lisào ti qtte errtre 4ir e j:Ü

: cidacies etrfrentem os pr*jriízos. Âs situaçÔcs

ntais preocupilntes sãto cls rtunicípir:s cle Ana-

rnã, que íica 100r)ô inundado, e Careiro da Vár-

zeâ. cônl 9üoÁ. Este âllo, a estintativa e que 385

I nril pessoas sejanr atirrgidas; eni 202'l íoram

nrais de 500 rnil pessôas.

"Nris tenros algurnas cillh;is ntr-tito próxirl;ts

às rnarcas históricas, diferententerrtil c.la prtrvi-

são de dezernbro, qr.le todas elas estavam ccni

seus rrívei9 aciila da Ltltlnra mar({i historic.l.

Mas não tira, ainda. ,r cr:;ndiçiio de ilfi:u.;ltltln[r:,

porquo qtürtdt' parte desses nrtinicípios 'iào
atinqir â suô cota de tralrsllordarrrento'l ob-

servoLl o coronel [':rancisco Máxirrro, titr-rlar dcl

Subcomanr-io de Açóes de' Defr:sa Civil (5ubr-o-

rnaclerc).

Os 12 nrunicÍpios cnl en-le ICJ{ltrcia sàc; Gua-

jará, lpixurra, Invira, ltanrarati, [irurrepé, Jttrua,

lJc:ca r.jo Acrr.:, l.;ii-:rr:;t, Canutairt;t, [3t:nj;rrl rirl

(onstant, Ít.latracapuru e Cartliro da Várzc;r.

Auxílio Estadual

Serao berteficiadas, peio Auxriio i:ist;rtJu.ti do

Governc do Arnazonas, as Í;:miii,ls qr.ie foretrt

cadnstradas pelos orqios de Defersa Civil ci*s

nrr-rnir-í1:ios, pítr terem suâ9 {ases alaqaclas 1:elo

subida cJcls rir:s.

ü a;.:orte Íin;:nce irr: pilrí, rl9 nrunicípir:s sr"tii

via convêrrio e será exigiclo um plano der traL:a-

lho a ser apresentado e executado pelas prefei-

turag, r: qual poder;i contentJ:lar, por exenrplo.

açoes de ajttrii-r httrnanit;iria tl aquisiç;ir.r r-itt rita'

t1e ira. O ropasss serã pôr mtio clo Funcli: E:;t':-

clr.ral de Def.'sa Civil.

Auxílio Estadual beneficiará 100
ffiil famíl ilãs n$etmdms Wffi§m trhm§m
üperaçao Enchente 2022 tem
previsao iniciçl de investimentos
de RS 100 milhoes para üs aÇües

de çuxílio às famílias

Govertto do Anrnzotras ilpíssÕntou, llo

dia 29 de abril, as açoÊs para auxiiiar

farnílias afetadas pela cheia deste ano.

Corn a previsãil inicial de investirnentos de RS '

100 nrilhôes, a Oper,:ção Enrlrente ?022 con-

templôâel1treqadocartãoAuxílioEstadualrto
vaior de R$300, em parcela úrrica, petra 100 nril

Í;:nrílias, e o repasse rie recttrsos parã ô§ ntttni

cítrrios ;;tlr rnt'io de converrios"

Atualmente, i2 municípios e stáo cr"n situ- 
'

açào cle emergêncía, J7 eln alerta e sete ern

situaç.io c1e atençácl.'[arnbem estâr: ç:revistos

o envio de ajucla humarritária, açôes der saúde

e a acloçào cle medidas para reforçar o abas-

tecimento cle água potável ncs nrunicÍpios. í)

plano inclr-ri, aincia, ;r liberaçâo de creditr: e cr

perclâo cle dívidas côrn a AEência cJe Fornento

do Arnazonas {Afetami para clnprcencledores

vALtüCI sClMENTE COM AUTENTTÇAÇAo.

Açôes incluem

ocartãoAuxílio
Estadual

enviodeajuda

humanitária,

açôesdesaúde

e reforço no

abasteclmentode

água potável nos

munkípios
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rje 18 rle maro cle 2007. c:ic a arl.23. Parái.lrafo Unico, rja t-ei Deleqarja nu.

67, cle 1B rje nraio de 2047. RESOLVE: CONSIDERAR DISPENSADA a
servidora eÍetiva MARIA DO SOCORRO MARTINS SAMPAIO. Professora
Doriir:rar, 4üns, cia Funçrão Gr.etificarcjil de Diretor de Órgár: Suolernentar -

[-GUEA.5, nii Reitoriii da Universidade do Ês1aCo do Arnazonas, a contar
de 01105i2022 .

REITORIA OA UNIVERSIDADE DO ESTADO D0 AMAZONAS, ell
Manaus, 06 de mair: de 20?.2.

KATIA DO NASCIMENTO COUCEIRO
licilora tia Universitiade cio Estado do Arntazonas. ern exercício

Protocolo 87828

UNIVER§IDADE DCI ESTADO DO AMAZONAS
PCIRTARII\ N" 6,1512022 . GRIUEA

A REITORA DA UNIVER§IDADE DO ESTAüO üO AMAZONAS, ern
exeri;ícrr:. fio uso de sua.c alribuirlÕes legais, CONSIDERANDO o rlue
const: no Frocesso n' 01.02 01 130.1.01ü583,2A2?- 90: CONSIOERANDO
ir urir:,ntaçãic da Cunsultr.:ria 'J'ecnir-:o-Legislertrva/CASA CiVlL.
CONSIDERANOO o riisor:slr: n(-r art. 10, ,sq 2" e í1", ri;: Lei Deleclada no.114.
i.le 1ÍJ cie nraro de 2Aü'l , cic a afi.. 2i. Parágrafo Unico. cia Lei Delegada no.
r3/, de lt de nrario dçr 20A/. RESOLVE: l- DISPENSAR o servidor eíetivo
CIAVID XAVIER DA SILVA. Pr-r:fessr:r Doutor ArJ;urrto, 40hrs, cia Furrção
Gr;ltifrcacla de Procr-tracior-chefe - FGUEA.4. cla Universidade do Estado do
Arrrirzonas. a contar de 18104i2022,ll - DE§IGNAR. o servidor eíetivo ALY
NÁ,SSER ABRAHIM BALLUT FILHO Procurar)lrr Jurír.Jico 1a Classe, para
rlxilrcer .: Fr-rrrçao Gratiíicada de Procurador.cheíe FGUEA"4. na Reitoria
rj;-; Unir,,rrrsjtj::de tJo Est;:rkr rjo Aryrazon;:s. ;: cont;:r de 30 051?022.
R§|TOR|A DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, Ê!ír
lv'larnaus. 06 de rnaio de 2A22.

KATIA DO NASCIMENTO COUCEIRO
Reitora dai Universidade do Estado do Amazonas, em exercício

Protocolo 87829

UNIVERSIDADE DO ESTADO OO AMAZONAS
PORTARIA N" 61112022 . GRIUEA

A REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. eni
exercício rlo uso rJas atribuiçôes leeais e estalutarias. CONSIDERANDO

RISOLVE: AUTORIZAR o pit!ântento dar Graltiíicaçac: de Curso corn
iricrtj-.ncia tle ll5% (irintál e cincct lror centr:) acl servidor Eriverton Resende
Monte Pror:rirador Jurídico. n:ait-icula no 213.185-,14, a ser calculado sobre
3cr"rs ver.rcinrentos. a coíttilr de 1)'l04l'20?0.
REITORIA DA UNIVERSIDADE DCI ESTADCI DCI AMAZONAS. em Otl cie
rnairs ç1e 2ú'22.

KATIA DO NASCIMENTO COUCEIRO
Reitr:ra rla Universidader clo Estado do Antazonas. ent exercicio

Protocolo 87830

Processamento de Dados do Amazonas
- PRODAM

EXTRATO DO 1'TERMO ADITIVO DO CCINTRATO N,O OO712Ü22.

Funcirrr.nerito: Pregão Eletrônico r:." 12i 2A21 .

i)bjr:to ir.e.l]uste do cr:rrir;:to er] cot-cit ile 5llii29% ern f:tce do ilissirjio
t:oIr:1ivo tJa caler]oria pufilicado na; Convenção Coleti,za rJe Trabalho -

CCTI20?2
Coniratarrte: PRODAI'",I - Processanrerrio de Dados Arnazonas S.A.
üc:ntrataca. Higrlimp Serviços Eireli.
v;llor rnensal estirnado: R$ 30.5!)0,65 (Trinta nril quinhentos e noverrta reais
e Íiíliistintí:r e cinco certti'lrzos);
V;:ior Glohirl estint;lrit: R$ 3ô7.087,80 (trezerrtos e sessenla e sete rnil
r-riienia e sete r-eais e ortei,-ta centavOs):
Vj<lencia : 07 i A4 I 202.2 a ?-31 ü3i 2A23,
Dotação orçanrentárra: recursos prr:prios cla PRODANI S.A.

lr'1arraus, 05 <Je rnaio <1e 2ü22

LINCOLN NUNES DA SILVA
DiretDr-Presiderrte da PRoDAM - Processan'ierrto cie Dados Amazonas siA

ProtocoÍo 8785'l

M.naus, sexta-feira, 06 de nraio de 2022 43

EXTRATO DO 40 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.O OO3I2O18.

Funclamento; Pregão Eletrônico n.o 0112018.
Objeto. Prorrogação de Prazo e reajuste por cotnum acordo em 1,2%.
Contrartante: PRODAM - Processarnento de D;:dos Amazon;rs S.A.
Ccrntratada : AMI I- ASSI STÊNCIA MEDICA I NTIRNACI ONAI- S.A,
Valor nrensal estirnado: R$ 5.591.03 (Cirrco niil quinlrentos e noventa e Lrrn

reais e três centr:vr:s).
Valor Global estimado: RS 67.092 4,1 (Sessenta e sete mil novenia e dois
reais e quarerrta e quatro centavos).
Vigência: 24fi42022 a 1910a12023
Dotaçâo orçamentária: recursos próprios da PRODAM S.A.

Manaus, 05 r,le maio de 2022

LINCOLN NUNES DA SILVA
Direlor-Presi<Jerrte rJ;: pRODAM - Process;:n.rentr: rJe Dados Arnazr:rr;.:rs SiA

Protocolo 87854

Ternro de rerratificação ao extrato do 2o Termo Aditivo ao Contrato n.'

Ü41 2020 - Archir,,urr Serviçr:s Aclrninistrativos Ltda., publicado no Diário
Ofici;,tl Do Est;:do n'' 34.697 na rlata: de 0B de rnârÇo de2022, pag.40.

Onde se lô: "(..) lô ternro aditivo do contrato n.o 00412020"
Leia-se; "'(..) 2" termo arlitivo tJo contrato n'004i2020"

It4anar,is, 05 de rnaio de 2022

LINCOLN NUNES DA SILVA
Diretor-Presidente da PRODAM - Processamento de Dados Arnazonas SIA

Protocolo 87856

EXTRATO DA PORTARIA N" 085.2022

DESPACHO DE RATIF|CAÇAO

Art. 1ô Ratificar o obleto da OS No 001/2022-DITEC que trata da contratação
direta, por inaplicabilidade dos dispositivos de licitação, da empresa INNyX
TECNOLOGIA LTDA, conÍorrne estabelece o inciso I ck: § 30 rJo artiglo 28
da t-ei nô 13.30312016, cujo objeto é Contratação de soluçâo integrada cle
sistema educactonal cont cessáo de direitos clo cociigo fonte da platafornrar,
transferência rJe tecnoloc;ia. utiiizanclo rnotlelo rJe sistema on-ilne e r:ffline
para a gestão rJe rerles escolares, cont atuação na área pecia5logica,
estando disponível atravós de portal web e aplicativo. tendo conro foco a
usabilirJade do sisterna, oferecendo a nrelhor experiência pãra os usrreirrr:s
dos serviços de gestão educaoonal, pelo preço anual global estimac|: de RS
14.093.000.00 (quatorze milhoes e noverrta e trôs mil reais).

Publique-se e cun.]pra-se.

Manaus. 05 de maio de 2022.

LINCOLN NUNES DA SILVA
Diretor-Presidente da PRoDAtvl - Processanlento de Da«los Anrazonas siA

Protocolo 87858

Companhia de Gás do Estado do
Amazonas - CIGAS

AVIS-O DE L|C|TAÇÃO
LrcITAÇAO CIGAS No 0212022

A COIvIPANHIA DE cAS DO A|\4AZONAS - C|GAS, por meir: <jo CON,atTÊ
PERMANF-NTE DE LiclrAÇÃo - cPL. rorrra púbtico que realizarâ a segrirnte
licitação;
LlcITAÇAO CIGAS N" 02t2022.
CODIGO UASG: 926187.
DATA DA SESSÃO: 01 de junho de 2022, às Bh30min {horário tocat}.
OBJETO: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EIVl

EXECUÇÃO DE SERVTÇOS DE F|SCALIZAÇÃO E tNSpEÇÃO DOS
SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CIGAS PARA CONSTRUÇAO E
MONTAGEN4 DA REDE DE GAS NATURAL E PARA ELABORAÇAO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA, ABRANGENDO AS DISCIPLINAS DE
|úHCAN|ÇA, Çtvtl, ELETR|CA. |NSTRUtuIENIAÇAO, AUIOI4AÇAO E

vALtDO SAMENTE COM AUTENTTCAÇÀA




