
 

 

 
 

TERMO DE CONTRATO N.º 012/2021 
 

TERMO DE CONTRATO, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE VISE A 
CORREÇÃO DE INCONFORMIDADE DE 
QUADRO ELÉTRICO INCLUINDO LISTA DE 
MATERIAIS COM ESPECIFICAÇÕES E 
DETALHAMENTO DE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS, MÃO DE OBRA E DEMAIS 
ITENS NECESSÁRIOS A CORREÇÃO, 
CELEBRADA ENTRE PRODAM  
PROCESSAMENTO DE DADOS 
AMAZONAS S/A E MAQUINÉ 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA  EIRELI, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 
 
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (16/11/2021), 
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 CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito privado, sociedade de economia mista, 
criada pela Lei n.º 941, de 10/07/1970, com seus atos constitutivos registrados na Junta 
Comercial do Estado do Amazonas, sob o n.º 13300001038, e com inscrição estadual n.º 
05.341.162- 5, inscrição municipal n.º 673801 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 Cédula de Identidade 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 XVI, conforme atesta a Ata de da Reunião 
Extraordinária do Conselho de Administração PRODAM, datada de 30/11/2020, e registrada 
na JUCEA/AM, em data de 18/12/2020, sob o nº 1085793, e de outro lado, a MAQUINÉ 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA  EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial 
do Amazonas  JUCEA, sob o NIRE nº 13600119671, inscrição no C.N.P.J. n.º 
29.118.694/0001-48, inscrição estadual 05.421.138-7, inscrição municipal n.º 23754601, 
neste ato representada pelo Seu Sócio Sr. DIEGO LIMA MAQUINÉ, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador da Cédula de Identidade n.  17439043 SSP/AM, CPF n.  990.891.572-
04, residente e domiciliado nesta Cidade, tendo em vista o que consta no Processo Pregão 
Eletrônico n.º 09/2021, tudo em conformidade com Lei nº 13.303, de 30.06.2016, Decreto 
Estadual nº 39.032, de 24.05.2018, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123, 
de 14.12.2006, Decreto Estadual nº 21.178, de 27.09.2000, Decreto Estadual nº 24.818, de 
27.01.2005, Decreto Estadual nº 40.674, de 14.05.2019 e alterações, Decreto nº 10.024 de 
20.09.2019,e RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODAM, aplicando-
se subsidiariamente as disposições estabelecidas no presente instrumento convocatório e 
seus Anexos, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, doravante simplesmente 
denominado  que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições, 
abaixo descritas, mutuamente aceitas e reciprocamente outorgadas, por si e sucessores: 

 





















































































































































































 




 

 

 
 
 

 
1.1 Contratação da empresa especializada de Engenharia para prestação de serviço que vise 

a correção de inconformidade de quadro elétrico incluindo lista de materiais com 
especificações e detalhamento de serviços elétricos, mão de obra e demais itens 
necessários a correção 

2.1 A execução do serviço deverá englobar todas as adaptações, consertos, reformas e 
reparos necessários à adequação de quadro elétrico de CPD II nas dependências da 
PRODAM, localizada no prédio sede da empresa Processamento de Dados Amazonas  
PRODAM. 

2.2 Os serviços de coleta de dados para elaboração do serviço que vise a correção de 
inconformidade deverão ser prestados pela CONTRATADA dentro do horário de 
expediente, o horário de expediente é compreendido entre 08:00 até às 17:00, de segunda 
a sexta-feira. 

2.3 A execução do serviço deverá ser feita conforme normas e procedimento técnicos da 
ABNT atualizadas. Os casos não abordados nesta cláusula serão analisados junto a 
CONTRATADA. 

2.4 São imprescindíveis a observação das seguintes normas técnicas e procedimentos, 
além de outras correlatas aos serviços: 

2.4.1 NBR5410  Instalações elétricas de Baixa Tensão 

2.4.2 NBR5419:2015 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas; 

2.4.3 NBR 5.413  Iluminação de Interiores; 

2.4.4 NBR 5.361  Disjuntores de Baixa tensão; 

2.4.5 NBR 14.306  Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas 
de telecomunicações em edificações; 

2.4.6 NR10  Norma regulamentadora para serviços em eletricidade; 

2.5 A execução do serviço para a correção da inconformidade do quadro elétrico será 
executada com base na NR10, nas prescrições dos fabricantes, em consonâncias com 
as orientações e demandas do fiscal e da própria experiência da CONTRATADA. 

2.6 Caso o engenheiro responsável técnico da CONTRATANTE julgar necessáriasalterações 
ou complementações no serviço de forma a se ter um funcionamento seguro e eficiente 
dos equipamentos, instalações e sistemas, este deverá proceder às alterações, 
submetendo o assunto a CONTRATADA. 

2.7 A execução para correção de inconformidade deve ter como intuito prevenir possíveis 
problemas de funcionamento de sistemas, equipamentos e máquinas. Consiste em 
analisar todas as inconformidades, testar e verificar todos os componentes, peças, 
equipamentos que podem ainda ser utilizados na execução do serviço. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 





 

 

 
 
 

2.8 O serviço deverá contemplar a correção das inconformidades descritas abaixo: 

a) Quadro elétrico sem disjuntor geral; 
b) Condutores mal instalados passando por cima de disjuntor, impossibilitando 

rearme; 
c) Dispositivo de proteção contra surto incorreto de 275 v; 
d) Sem proteção de acrílico; 
e) E outras a serem notadas pela CONTRATADA e que estejam de acordo com 

a ratificação do fiscal do contrato. 
 

2.9 As dimensões do quadro elétrico também não podem obstruir a livre circulação de 
profissionais técnicos que eventualmente adentrem a sala onde o quadro está localizado. 

2.10 O quadro deve seguir o layout abaixo ou similar. Isto é, o quadro deve possuirdisjuntor 
geral e 6 disjuntores de distribuição conforme desenho, onde 3 serão utilizados como 
principais e os outros três serão reservas com as mesmas características dos 
disjuntores utilizados. 

2.11 Ficará a cargo da CONTRATADA fazer a alimentação elétrica por baixo ou por cima 
conforme o desenho. Os cabos de alimentação, no entanto, não poderão ficar 
tracionados ocasionando aquecimento e diminuição da vida útil do mesmo. 

2.12 A CONTRATADA deverá deixar todos os equipamentos em perfeitas condições de 
funcionamento quando a finalização do objeto. 

2.13 A responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços não será reduzida, 
ou alterada em decorrência da existência de fiscalização da CONTRATANTE. 

2.14 Comunicar, formalmente, ao gestor do CONTRATANTE todas as ocorrências que 
impliquem em atraso da execução do serviço, bem como quaisquer intercorrências. 

2.15 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do 
Contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

2.16 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os acidentes de que possam ser 
vítimas seus empregados 

 
 

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

 
4.1 O valor Global estimado do presente contrato é de R$ 31.500,00 (Trinta e um mil e 

quinhentos reais). 

4.2 O pagamento à CONTRATADA será efetuado em uma única parcela na formada Lei nº 
13.303, mediante apresentação da fatura devidamente atestada pelo setor competente da 
CONTRATANTE, (SPMAN  Supervisão de Manutenção e/ou GEADM  Gerência de 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 





 

 

 
 
 

Administração), fatura essa que será processada e paga segundo a legislação vigente.É 
condição obrigatória para a realização do pagamento, que a CONTRATADA apresente a 
Nota Fiscal do objeto adquirido para que a CONTRATANTE realize o pagamento no prazo 
de 30 (trinta) dias, devidamente atestada pelo fiscal e mediante comprovação de 
regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com a Seguridade 
Social e com o FGTS. 

4.3 O pagamento será efetuado através de cheque nominal ou, depósito em conta corrente 
indicada pela CONTRATADA, mediante apresentação de nota fiscal de serviço, 
acompanhada de todas as certidões negativas (INSS, FGTS, Receita Federal do Brasil, 
Receita Estadual e Municipal), devidamente recebida e homologada pelo setor 
competente da CONTRATADA. Caso alguma das exigências não esteja cumprida o 
pagamento ficará retido até a satisfação total, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
Deverão ser emitidas as notas fiscais em separado de materiais e de serviços, conforme 
o caso. 

5.1 O prazo de entrega deverá ser de 30 dias corridos a partir da emissão da Autorização 
de Execução de Serviço (AES). 

5.2 O recebimento provisório será feito pela equipe da SPMAN que irá julgar a execução do 
serviço conforme este Contrato. Esse prazo será de 10dias. 

5.3 O recebimento definitivo da solicitação será feito pela equipe SPMAN, após a verificação 
de qualidade do serviço executado e consequente aceitação. 

 
 

6.1 O valor contratado poderá ser reajustado anualmente, de acordo com a variação do índice 
INPC, calculado pelo IBGE, acumulado no período, tendo como base o mês que antecede 
o vencimento do CONTRATO ou pelo último índice conhecido; 

 
7.1 O prazo da prestação dos serviços ora contratados é de 12 (doze) meses, contados a 

partir do dia 16/11/2021 até 15/11/2022, podendo ser prorrogado mediante justificativa 
por escrito e prévia autorização da CONTRATANTE, por iguais e sucessivos períodos, se 
conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do 
art. 71 da Lei n.º 13.303/2016 e legislação pertinente. 

7.2 A garantia do serviço deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias e de 12 (doze) meses 
para os produtos instalados. 

8.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão por recursos financeiros 
próprios da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGENCIA DO CONTRATO E GARANTIA 

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTAMENTO 

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 





 

 

 
 
 

 
9.1 Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução do serviço. 

9.2 Apresentar certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia (CREA), da Pessoa Jurídica e do responsável técnico. 

9.3 Para empresa de outro estado, esta deverá obter visto do CREA/AM, na segunda fase do 
certame, data esta a ser definida pelo pregoeiro e com prazo máximo para apresentação 
do documento em até 30 dias. 

9.4 Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica  A.R.T. após a assinatura do contrato para 
dar início aos serviços. A ART deve estar registrada no CREA-AM. 

9.5 Fornecer aos seus técnicos os softwares, equipamentos e ferramentas, com seus 
acessórios, necessários à execução do serviço. 

9.6 Prestar serviços de forma a assegurar que os equipamentos e instalações mantenham 
regular, eficiente, seguro e econômico funcionamento. 

9.7 Comunicar imediatamente ao Fiscal do contrato toda e qualquer irregularidade verificada 
na execução dos serviços contratados. 

9.8 Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessárias   à fiscalização 
dos serviços. 

9.9 Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados por esta EMPRESA. 

9.10 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a bens e/ou instalações da 
Contratante ou de terceiros, independentemente de culpa ou dolo dos profissionais ou 
prepostos destacados para executar a entrega dos produtos/serviços. 

9.11 Manter sigilo de informações, que por qualquer meio venha a ter acesso, referentes à 
Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que pela sua 
natureza não deva ser divulgada. Em caso de descumprimentodo sigilo de informações, 
a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das sanções na 
esfera penal e civil. 

9.12 Observar as normas de procedimento e de segurança da CONTRATANTE, em especial 
as dedicadas à circulação de pessoas e bens em geral. 

9.13 Executar outras tarefas compatíveis com suas atribuições. 
 
 

10.1 Disponibilizar todas as informações necessárias à CONTRATADA e demais 
elementos pertinentes à execução do presente serviço. 

10.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do serviço contratado, sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e 
comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, aseu 

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 





 

 

 
 
 

critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. 

10.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias contados da 
apresentação da fatura, de acordo com o preço e as condições estipuladas no contrato 
a ser avençado e após o atesto do fiscal do contrato. 

10.4 Propiciar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que esta possa 
desempenhar normalmente o serviço contratado. 

10.5 Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência. 

10.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços. 

10.7 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências sempre 
que necessário à execução do serviço. 

10.8 Atestar a efetiva realização dos serviços, assinando o relatório de Execução do Serviço 
que será apresentado pelo técnico da CONTRATADA ao funcionário da 
CONTRATANTE responsável pela fiscalização do objeto. 

 
 

11.1 Em caso de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer 
inadimplemento ou infração contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, ficará sujeita às seguintes sanções: 

 
I. Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia, até o 

trigésimo dia de atraso, se o fornecimento e/ou serviços não foreminiciados na 
data prevista, sem justificativa aceitas pela CONTRATANTE; 

II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO, na hipótese da 
rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá- lo. 

III. Rescisão administrativa do contrato; 

IV. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
CONTRATANTE, pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado do Amazonas, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e 
demais Cominações legais; 

V. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar. 

12.1 A CONTRATADA, notificada da sanção que poderá lhe ser aplicada, terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Notificação, para apresentar defesa 
prévia; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES CABÍVEIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS RECURSOS 





 

 

 
 
 

12.2 Contra as decisões que tiveram aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, 
sempre com efeito suspensivo: 

I. 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; 

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

III. 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. 

 
12.3 A autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela procedência ou não 

do Recurso. A decisão deverá ser comunicada à CONTRATADA. 

13.1 Constituem motivos para a rescisão do presente contrato: 
13.1.1 UNILATERALMENTE, pela CONTRATANTE em razão: 

13.1.1.1 do não cumprimento por parte da CONTRATADA de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 

13.1.1.2 do cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
13.1.1.3 da lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATNTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

13.1.1.4 do atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
13.1.1.5 da paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 
13.1.1.6 da subcontratação feita contrariamente ao artigo 78 da Lei n.º 13.303, de 30 de 

junho de 2016, assim como a associação do fornecedor com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
quando não admitidas no instrumento convocatório e no contrato ou, quando 
admitidas, se causarem prejuízo à execução do contrato; 

13.1.1.7 do desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO ou de seus 
superiores; 

13.1.1.8 do cometimento   reiterado   de   faltas   na    sua execução, anotadas pelo Gestor 
ou Fiscal do contrato; 

13.1.1.9 da decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
13.1.1.10 da dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
13.1.1.11 de alteração social ou de modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que prejudique a execução do contrato; 
13.1.1.12 de interesse público, ou pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato. 
13.1.2 AMIGAVELMENTE   pelas    partes,    desde    que    haja    conveniência    para    a 

CONTRATANTE; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO 





 

 

 
 
 

13.1.3 JUDICIALMENTE, nos termos da legislação em vigor. 
13.2 A rescisão de que trata o item 13.1.1 desta cláusula, será determinada por ato 

unilateral e escrito da CONTRATANTE, não cabendo à CONTRATADA indenização de 
qualquer natureza. 

13.3 A declaração de rescisão administrativa, precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, será sempre feita independentemente de 
prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial e operará seus efeitos a partir 
da publicação do ato administrativo no órgão de divulgação oficial estadual. 

13.4 A rescisão amigável, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, será reduzida a termo no processo administrativo. 

13.5 Qualquer um desses casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o CONTRADITÓRIO e a AMPLA DEFESA. 

13.6 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; 

13.7 A CONTRATADA DEVERÁ se responsabilizar por quaisquer prejuízos advindos de não 
cumprimento dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de quaisquer 
responsabilidades de seus atos; e ainda estará sujeita a todas as multas e penalidades 
legais previstas neste Contrato e na legislação vigente. 

14.1 As causas de rescisão previstas neste Instrumento acarretam, no que couber, as 
seguintes consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a 
CONTRATADA, desde já, os direitos da CONTRATANTE de: 

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

seu; 
ii. 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; 

iii. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

15.1 O Presente Contrato poderá ser alterado conforme artigo 81 da lei n.º 13.303 de 30 de 
junho de 2016. 

15.2 As alterações poderão ser realizadas por Termos Aditivos. 
15.3 Nenhuma alteração poderá ser realizada sem o acordo da CONTRATANTE e 

CONTRATADA, vedado a alteração que viole a obrigação de licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
CONTRATANTE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS ALTERAÇÕES DO PRESENTE CONTRATO 





 

 

 
 
 

 
16.1 A CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de informações do 

presente contrato via sistema ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAZONAS. 

17.1 A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a vigência do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, inclusive na possibilidade de 
renovação contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Contratação. 

 
18.1 Este Contrato será publicado em extrato no Diário Oficial do Estado do Amazonas, 

obedecida às prescrições legais e normativas vigentes. 

19.1 Nos termos do art. 42, inciso X da Lei Federal no 13.303, de 01 de julho de 2016, 
aplica-se a este contrato os seguintes riscos e responsabilidades entre as partes: 

 
 

 
Ausência no uso de EPIs 
ouEPCs 

 
Alto 

 
CONTRATADA 

 
Imediato 

Utilizar, adequadamente, 
os EPIs ou EPCs ou 
suspendera execução da 
atividade, até 
a recuperação desses. 

Não cumprimento 
decláusulas 
contratuais 

 
Alto CONTRATADA 

ou 
CONTRATANTE 

 
72h 

Sanções conforme TR, 
CONTRATO e/ou 
legislaçãoem vigor. 

Material não compatível 

com o objeto ou de 
baixa qualidade 

 

Alto 

 

CONTRATADA 

 

Imediato 

Sanções conforme TR, 

CONTRATO e/ou 
legislação em vigor. 

Falha ou ausência de 
parte na entrega de 
qualquer Etapa do 
Objeto 

 
Alto 

 
CONTRATADA 

 
72h 

Suspensão do 
pagamento da NF até 
entrega total da Etapa 
do Objeto. 

Descumprimento dos 
prazos na execução 
dos serviços 

 
Médio 

 
CONTRATADA 

 
72h 

Sanções conforme TR, 
CONTRATO e/ou 
legislação em vigor. 

Denúncia de falha no 
atendimento 

   Sanções conforme TR, 

CONTRATO e/ou 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO CONTROLE 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA DOCUMENTAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA MATRIZ DE RISCOS 





 

 

 
 
 

 Médio CONTRATADA Imediato legislação em vigor. 

Falha na identificação 
e/ou fardamento do 
colaborador 

da CONTRATADA 

 
Baixo 

 
CONTRATADA 

 
Imediato 

Recuperar seu crachá 
e/ou fardamento antes 
do início 

das atividades. 

Cobranças indevidas Baixo CONTRATADA No ato do 
faturamento 

Glosa no valor do 
serviço não executado. 

 
19.2 Legenda: 

I. Impacto alto: suspensão total do serviço por um turno ou mais. A PRODAM poderá 
disponibilizar recursos próprios para não interromper o fluxo dos serviços. O 
fornecedor poderá ser punido conforme cláusulas contratuais, caso seja apurada a 
sua responsabilidade. 

II. Impacto médio: somente parte dos serviços ou parte dos clientes será afetada pela 
falta da prestação do serviço ou pela falha na prestação do serviço. A PRODAM 
poderá disponibilizar recursos próprios para não interromper os serviços mais 
críticos. O fornecedor poderá ser punido conforme cláusulas contratuais, caso seja 
apurada a sua responsabilidade. 

III. Impacto baixo: o serviço poderá sofrer atraso, mas não será interrompido. A 
PRODAM não precisará disponibilizar recursos para regularizar o fluxo normal dos 
serviços. Não há a necessidade de punir o prestador do serviço, a menos que a falta 
se torne um problema frequente. 

IV. -X (Matriz de Riscos) da Lei 
13.303/16 (Lei das Estatais), não há, identificada neste Termo de Referência, 
qualquer fração do objeto em que haverá liberdade da CONTRATADA para inovar 
em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado ou em 
termos de modificação das soluções previamente delineadas nestedocumento. 

20.1 Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada e 
fiscalizada por colaborador designado. 

20.2 Os Gestores e fiscais do Contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA FISCALIZAÇÃO 





 

 

 
 
 

 
21.1 O foro do presente contrato é o da capital do Estado do Amazonas, com expressa 

renúncia dos contratantes de qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais 
privilegiado que seja. 

22.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n.º 13.303 de 30 de junho de 2016 e demais alterações, pelas normas 
de Direito Privado e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODAM e 
demais normas aplicáveis. 

 
23.1 O presente contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas 

disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, inclusive nos casos 
omissos, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do presente termo, 
especialmente a Lei n.º 13.303 de 30 de junho de 2016 e o Regulamento de Licitações 
e Contratos da CONTRATANTE. 

23.2 As partes 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. 

23.3 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, 16 de novembro de 2021 
 
 

Pela CONTRATANTE                Pela CONTRATADA 
 
 
 
 
                  Lincoln Nunes da Silva                                           Diego Lima Maquiné               
                  Diretor-Presidente                                                     Sócio Representante 
 
 
 
 
 
 

REVISÃO E APROVAÇÃO: 
 

Assessoria Jurídica: 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DAS NORMAS APLICÁVEIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS 
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D
esde que foi inaugurada pelo Governo 

do Amazonas, no dia 15 de outubro, 

a primeira ala de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) do interior do estado já aten-

deu 58 pacientes, no Hospital Jofre Cohen, 

em Parintins (distante 

369 quilômetros de 

Manaus). Destes, 54 ti-

veram alta hospitalar. 

Ao todo, o Governo 

do Estado entregou 

ao município 11 leitos 

de UTI, sendo um para 

isolamento de casos 

graves relacionados à 

Covid-19.

A implantação dos 

leitos de UTI é fruto de 

parceria entre o Gover-

no do Amazonas e a 

Prefeitura de Parintins, 

com apoio da iniciativa 

privada, por meio da 

empresa Celeo. “É um 

projeto nosso descen-

tralizar cada vez mais 

a saúde para trazer se-

gurança para a popu-

lação do interior, com 

um atendimento de 

saúde de alta qualidade e de alta complexida-

de”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde, 

Anoar Samad.

De acordo com a diretora do Hospital Jofre 

Cohen, Joseane Mascarenhas, a UTI foi um so-

nho que se realizou. “Nós termos esse serviço 

de alta complexidade no município melhora 

muito os atendimentos às pessoas, aos pa-

cientes que precisam realmente de um aten-

dimento especializado de alta complexidade. 

A UTI de Parintins já é realidade há mais de um 

mês, veio para aumentar as chances de vida 

das pessoas que são acometidas por situações 

que necessitam de suporte avançado”, desta-

cou Joseane.

Atualmente, a UTI de Parintins conta com 

uma equipe multidisciplinar formada por mais 

de 60 profissionais: 20 técnicos, 12 enfermei-

ros, sete fisioterapeutas, 12 médicos plantonis-

tas, um médico coordenador, três administrati-

vos, dois farmacêuticos, um nutricionista e seis 

serviços gerais.

Projeto

A implantação da estrutura de média e alta 

complexidade para além de Manaus é uma das 

ações do programa Saúde Amazonas, execu-

tado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-

-AM). O projeto Saúde nas Calhas, que compõe 

o programa, é uma das estratégias do Governo 

do Amazonas para a regionalização da saúde.

Após inaugurar os primeiros leitos de UTI, o 

projeto segue para instalar estrutura de média 

e alta complexidade para municípios polos 

como Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Tabatin-

ga, Humaitá, Lábrea e Eirunepé, reduzindo a 

demanda nos hospitais da capital e proporcio-

nando um melhor atendimento para a popula-

ção dos 61 municípios do Estado.

Leitos de UTI inaugurados em 
Parintins já receberam 58 pacientes 

Lucas Silva/Secom

Entregue no dia 15 de outubro, 
com 11 leitos, primeira ala de UTI 
do interior está implantada no 
Hospital Jofre Cohen 

Implantação 

da estrutura 

de média e alta 

complexidade 

para além da 

capital integra 

ações do Saúde 

Amazonas, 

executado pela 

SES-AM

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A Despesa foi empenhada com recursos 
alocados no Programa de Trabalho: 27.811.3303.2556.0001 - Gestão dos 
Estádios e Equipamentos de Esporte e Lazer; Fonte: 0160 - Recursos do 
FTI; Elemento de Despesa: 33909301 - Indenizações, Conforme a Nota de 
Empenho nº 2021NE0000484 emitida em 03/12/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.02.028302.001941/2021-06 (FAAR); 
FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março, 
Parecer Jurídico nº 0142/2021-ASSJUR/FAAR, de 10 de novembro de 2021.

JORGE ELIAS COSTA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento

<#E.G.B#69626#99#71195/>

Protocolo 69626

Processamento de Dados do Amazonas 
– PRODAM

<#E.G.B#69372#99#70941>

PRODAM S.A.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato n.º 013/2020

Fundamento: Pregão Eletrônico n.º 02/2020;
Objeto: Prorrogação de Vigência;
Contratante: PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A.;
Contratada: Orleans Viagens E Turismo Ltda.;
Valor Global estimado: R$ 99.724,75 (noventa e nove mil setecentos e vinte 
e quatro reais e setenta e cinco centavos);
Vigência: 10/11/2020 a 09/11/2021;
Dotação orçamentária: recursos próprios da PRODAM S.A.

Manaus, 03 de dezembro de 2021

LINCOLN NUNES DA SILVA
Diretor-Presidente da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A

<#E.G.B#69372#99#70941/>

Protocolo 69372
<#E.G.B#69373#99#70942>

PRODAM S.A.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao contrato n.º 013/2018

Fundamento: Inexigibilidade nº 07/2018;
Objeto: Prorrogação de Vigência e aplicação de reajuste;
Contratante: PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A.;
Contratada: IBM BRASIL - INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS 
LIMITADA;
Valor Mensal estimado: R$ 537.797,83 (quinhentos e trinta e sete mil 
setecentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos);
Valor Global estimado: R$ 6.453.575,16 (seis milhões quatrocentos e 
cinquenta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos);
Vigência: 06/11/2021 a 05/11/2022;
Dotação orçamentária: recursos próprios da PRODAM S.A.

Manaus, 03 de dezembro de 2021

LINCOLN NUNES DA SILVA
Diretor-Presidente da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A

<#E.G.B#69373#99#70942/>

Protocolo 69373
<#E.G.B#69374#99#70943>

PRODAM S. A.
Aviso de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

A PRODAM torna público que às 11h30 (horário de Brasília) do dia 04/01/2022, 
realizará Pregão Eletrônico, tipo “Menor Preço”, para prestação de serviços 
de natureza contínua de conservação, limpeza e manutenção predial, com 
fornecimento de mão-de-obra, material de limpeza, EPIs e equipamentos, 
conforme especificações no Edital e seus anexos disponíveis nos sites www.
gov.br/compras e www.prodam.am.gov.br a partir de 06/12/2021.

Manaus, 03 de dezembro de 2021.

LINCOLN NUNES DA SILVA
Diretor-Presidente da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A

<#E.G.B#69374#99#70943/>

Protocolo 69374

<#E.G.B#69392#99#70961>

PRODAM S.A.

Extrato do contrato n.º 012/2021.

Fundamento: Pregão Eletrônico n.º 09/2021;
Objeto: prestação de serviço que vise a correção de inconformida-
de de quadro elétrico incluindo lista de materiais com especificações e 
detalhamento de serviços elétricos, mão de obra e demais itens necessários 
a correção.
Contratante: PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A.
Contratada: Maquiné Manutenção Elétrica - EIRELI;
Valor Global estimado: R$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais).
Vigência: 16/11/2021 a 15/11/2022.
Dotação orçamentária: recursos próprios da PRODAM S.A.

Manaus, 03 de dezembro de 2021

LINCOLN NUNES DA SILVA
Diretor-Presidente da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A

<#E.G.B#69392#99#70961/>

Protocolo 69392

Companhia de Gás do Estado do 
Amazonas – CIGÁS

<#E.G.B#69296#99#70865>

COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS
CNPJ: 00.624.964/0001-00
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 013/2021
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços técnicos 
de consultoria regulatória.
Base legal: Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 30, II, alínea 
c da Lei n. 13.303/2016, e art. 10, II, alínea c do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos.
Contratada: QUANTUM DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.229.883/0001-92, com sede NA 
Alameda do Inga, nº 754, Sala 702 - Bairro Vale do Sereno, CEP 34.006-042, 
Nova Lima/MG.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)
Processo: 081/2021
Manaus, 01 de dezembro de 2021.

RENÉ LEVY AGUIAR
Diretor-Presidente da Companhia de Gás do Amazonas

CLOVIS CORREIA JUNIOR
Diretor Técnico-Comercial da Companhia de Gás do Amazonas

<#E.G.B#69296#99#70865/>

Protocolo 69296
<#E.G.B#69315#99#70884>

COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS
CNPJ: 00.624.964/0001-00
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N. 005/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de fluido mascarante. 
Contratada: QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA.
Valor Global: R$ 8.078,00 (oito mil, setenta e oito reais).
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Manaus, 28 de setembro de 2021.

RENÉ LEVY AGUIAR
Diretor-Presidente da Companhia de Gás do Amazonas

CLOVIS CORREIA JUNIOR
Diretor Técnico-Comercial da Companhia de Gás do Amazonas

<#E.G.B#69315#99#70884/>

Protocolo 69315
<#E.G.B#69328#99#70897>

COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS
CNPJ: 00.624.964/0001-00
LICITAÇÃO CIGÁS N. 003/2021 - CPL/CIGÁS
Em conformidade com o procedimento licitatório, na modalidade Licitação 
CIGÁS n. 003/2021 - CPL, e nos termos do Processo Administrativo 
n. 014/2021 - CIGÁS, a Diretoria Executiva da CIGÁS RESOLVE: I - 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado pelo Comitê Permanente 
de Licitação; II - ADJUDICAR o objeto da Licitação CIGÁS nº 003/2021, 
para o lote 01, à empresa MARQUES & BEZERRA LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrito no CNPJ n. 17.920.097/0001-53, com sede em 
Mossoró/RN, na Rua. Dr. José Xavier, nº 46, sala 01 - Bairro Abolição, CEP 

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO




