


































































20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O OO2/2020

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIçOS DE
GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE
coMBUsTíVEIS PRESTADOS DE FORMA
courÍuua, PoR Posros cREDENctADos,
PoR MEro DA tMPLAruraçÃo e opennçÃo
DE UM SISTEMA INFORMATIZADO COM
unuzeçÃo DE canrÃo utlctt_Élco,
vrsenoo ATENDER À rnore oe veÍculos
RooovrÁnps E GRUPoS cEMDoRES DA
PRODAM S.A FIRMADO ENTRE A PRODAM -
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS
s/A E PRovER pnouoçÃo DE vENDAS
LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois_(1210112022),_1esta
cidade de Manaus, Capitál do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil,
presentes, de um lado, a PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.4.,
ôoravante designada CONTRATANTE, pessoa jurídicq de direito privado, soc-iedade
de economia mIsta, criada pela Lei n.o 941, de 1010T11970, com seus_atos constitutivos
registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob-o^I'i-1F0q00!038, q
co-m inscrição estadual n.o 05.341 .162-5, inscrição municipal n.o 673801 e C.N.P.J. n.o
04.407.92Ó10001-80, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr.
LINCOLN NUNES DA SILVA, brasil'eiro, união ebtável, administrador, portador da
Cedula de ldentidade n.o 0748852-1SSP/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 XVl, conforme atesta-a Ata de da Reunião Extraordinária do
Conselho Oé Rdministração PRODAM, datada de 30111120?Q q çgrqtlada na JUCEA
sob o n.o 1085793, e, dê outro lado, a PROVER PROMOçÃO DE VENDAS LTDA,
doravante denominada CONTRATADA, com seus atos constitutivos registrados na

'q-f

t$h A$ltrAZOttIA§
'§{!t#' GovÉRNo Do EsrADo

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo, sob o NIRE 132.00636660, e com -u!t!ma
alteração contratual arquivada nâ IUCEES sob o n.o 187922829 em 0610212018, e
com ihscrição estadual' n.o isenta, inscrição municipal nP 214153i0-1r _Ç.lt.Pr{ li
20.308.1870001-00, neste ato representáda pelo Sr. ALBERICO RODRIGUES DA
SILVA, brasileiro, cjivorciado, empresário, portador da Cedula de ldentidade n.o

168380-8 SSP/PE e do CPF n,o'276.561.874-72, residente e domiciliado nesta
Cidade, tendo em vista o que consta no Procedimento de Licitaçãg,_P-r^eqão Presencial
n.o 04t2019, tudo em conformidade com a Lei no 13.303, de-p0,0Q.2016, Decreto
Estadual no'39.032, de 24.05.2018, Lei no 10.520, de 17.07.20Q2, _Lqi-Çomplementar
io 123, de 14.12.:2006, Decreto Estadual no 21.178, O"-?1.99.!p00, e RILC
ÉegulaÍnento lnterno ôe Licitações e Contratos da PRODAM, aplicando.-se
sub"sidiariamente as disposições eêtabelecidas no presente instrumento convocatório
é ieús Anexos, resolüem 

'as partes celebrar o presente TERMO ADITIVO DO
COT.IiNETO OE PRESTAçÃO PE SERVIçOS DE GERENCIAMENTO E

ABASr E c I M E N ro D E c o M B u sr'tve t s- F HÉ siÁb os D E Fo-RJúA 
-c-ol!1i UU=&

póH Éo§fó§ cÀeóÉruóÍÁóbs, ÊoC rvtÉlo DA IMPLANTAçÃo E oPE
DÉ uM stsrEMA INFoRMÂTlzADo com urltlzAçAo -D-q çúÃoúÉitcô, USANDo ATENDER A FRoTA DE VEicULoS RoDoVlA
GRUPOS GERADORES DA PRODAM S.A
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c ULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1 .1 O Presente Aditamento tem como objeto prorrogar o prazo de vigência contratual

por mais 12 (doze) meses, com base na Cláusula Nona do Contrato Primitivo.

c ULA SEGUNDA: DO PR.AZO DE NCIA

2.1O prazo da prestação dos serviços ora contratados é de 12 (doze) meses,

contados do período de 1310112022 a 1210112023, podendo ser prorrogado

mediante justificativa por escrito e prévia autorização da CONTRATANTE, se

conveniente para a Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, nos termos do

art.71da Lei n.o 13.30312016 e legislação pertinente.

GLÁUSULA TERCEIRA: DO REAJUSTE

3.1 Por se tratar de um certame baseado no critério do menor valor percentual da taxa

de administração/ por gerenciamento de litro de combustível, onde o valor da taxa

de administração deverá ser fixo, não serão admitidas alterações no valor da taxa

de administração, a maior, durante a execução do contrato.

c QUARTA: DA DOCUMENT,

4.14 CONTRATADA e seus representantes

documentos comprobatórios exigidos pela

lavratura do presente Termo Aditivo.

legais apresentaram neste ato os

CONTRATANTE, indispensáveis à

SULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.14s despesas com a execução do presente contrato correção à conta de recursos

próprios da CONTRATANTE

c SULA SEXTA: DA PUBLICAçÃO

6.1Este Termo de Aditamento será publicado em extrato no Diário Oficial do Estado

do Amazonas, obedecida às prescrições legais e normativas vigentes.

SULA SÉTIMA: DA RATIFI

7.1Ficam mantidas, e são aqui integralmente ratificadas, todas as demais cláusulas

e condições do Contrato n" 00212020, firmado em 1310112020, e publicado no
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o quanto não conflitarem com as alterações introduzidas pelo presente Termo

Aditivo.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam este instrumento em 02 (duas)

cópias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que

produzam um só efeito.

Manaus, 12 dejaneiro de 2022.

Pela CONTRATANTE: Pela CONTRATADA:

Lincoln da Silva da Silva
Diretor-Prd nte

Testemunhas:

'\u,J,,ri(frnJ,"r'la- ü-*W
Nirley Bindá de Araújo '

REUSÃO E APROVAÇÃO:

Assessor Jurídico.

Pça. lí de Jan<liro Mana trs'AM"CÉP
í;gr)20-'i 'l o
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Segurança pública no interior é
reforçada com 50 novos veículos

Â, s municípios de ltacoatiara, Parintins,

I f rufe, Couri, Humaitá, Tabatinga, Novo

V Airao, Maués, Manacapuru e Autazes

serão os primeiros a receber o Grupamento Tá-

tico Móvel (GTAM), do Governo do Amazonas,

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

rão 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 operação seJa estendida ao

restante do inteÍior.

'A ideia é reforçar o nosso interior, colocar

mais policiais, equipamentos e viatuÍas em

nosso interior, Esse é um compromisso que nós

têmos para com a sociedade'l destacou o gene-

ral Carlos Alberto Mansur, titular da SecretaÍia

de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com o comandante-geral da Polí-

cia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Mar-

cus Vinicius Oliveira, a atenção diferenciada à

segurança pública do interior do estado é uma

orientaçáo 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 Força Tática.

"Eles iráo transmitir esse conhecimento para

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

eles vão trabalhar de maneira integrada. Entáo,

nós teremos um misto de policiamento de rá-

dio patrulhamento nas viaturas de duas e qua-

tro rodas, levando mais segurança à sociedade,

mas, principalmênte, dando uma resposta qua-

lificada ao crime organizado no interior'i acres-

centou Marcus Vinicius.

Entrega
Os municípios que integram a Região Metro-

politana receberão os seus veículos já nesta se-

mana, com a capacitação 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'l finalizou o comandante-ge-

ral da PMAM.

vÁLlDo §aMENTE COM AUTENflCAÇÀO
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I f O, . Vrctor Smith Cha_ves : Menrbro SLrplente Discente :

REITORIA DA UNIVERSIDADE D0 ESTADO DO AMAZONAS, ern

Martaus, 02 de íevereiro de 2022.

{-) Republicada por haver saÍdo com íncorreções no DOE do dia
26tA1t2022

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estaclo do Amazonas

Frotôcolo 76254

Fundação Amazonas de Alto
Rendimento - FAAR

EXTRATO O5I2O22IFAAR
ESPÉCIE: I-ÉR[,{O DE COOPERAÇÃO TECNiCA E FINANCEIRA N"

{}t}1DA21. DATA DÊ ASSINATURA: 31t05!2021. PARTE§: FUNDAÇÁO
AI\,.IAZONAS DE ALTO RENDÍMENTO . FAAII E A SECRETARIA DE

ISTADO DA ASSTSTÊNCIA SOC|AL SEAS. OBJHTO: Coniugaçâo
de esforÇns em apoio à concessâo do Auxilio E§porte aos profissio-
rlais cle EducaÇão Fisica e atletas do Estado do Amâzonas afetâdos pela

crise econôrnica causada pe la pandemia do Corona víruslCOVlD-19,
esitabelecido na Lei nu 5.444.27 de al:ril dt;2021. VALOR GLOBAL: R$

3.000.000,00 (trô$ rr)ilhô(,s de reâi$). VIGÊNCIA: 12 (tJozt') meses a corrt.rr
dí, dâta da assiníttlrra. DoTAÇÂo oRÇAMENTÁRIA: UG 028302r Plano
de Trabalho: ?-7.12,2.3308.1554.0001 ; Naturezâ de Dêspêsa: 33.90.39;
Fônto: 01 1 10000.

I\4anaus. 02 de íevereiro de 2422

JORGE ELIA§ COSTA DE OLIVÉIRA
Diretor-Presidente da Fundação Amazonas de Alto RendÍmento

Protocolo 76230

oESPACHO DE HOMOLOGAÇÂO
O ljiretor Presiclente da Fundação Amazorras cie Alto Rendimento - FAAR,
rro uso cie suas atril-ruiçôes legais:
CONSIDERANDO o teor cia 

^TA 
apÍesentada pelo Centro de Serviços Com'

parlilhados - CSC, no proces6o n' 0'1.02.028302.001ô69/2021-ô4-r-AAR
(íolha 238 a 242), relalivo à licilaçâo nâ ÍÍrodíjlidírde Pregâo Eletrônirn n"
1373t2.07-1 - CSC;
CONSIDERANDO a aquisiçiio pelo menor preço global, de material esportivo
(bolars e redes), para atender as necessidades da FunclaÇáo Amazonas de
Alto Rendinrento - FAAR;
CONSIDãRANDO que o procedinrento licitatório transcorreu de acordo corn
o ordenÉ)nlenlo jurÍrJÍrxr pertinente as licitaÇOes públioa§,i
RESOLVE:
l- HOMOLOGAR a deliberaÇáo do Centro de Serviçns Comfiartilhados, conr
lrase nas infornraÇóes corlstantes no processo no 0 1 .02.028302.001 66912421-
ô4..,:AAR. O objeto licitado cotado pelo nrenor preço global pela enlpresa
COMHRCIAL MIX pROMOCAO D§ VENDAS ElREL|, reÍerente ao lote 01

dr: PE n" 137312021 - CSC, trm o valor total de R$ 4S5.Í150,00 ((tu;rtrocentos
e noventa e oinfi) rnil. Oib<;entos e cinquer.rta reais).
CIHNTIFIQUE-§E, PUBLIQUE-SE e CUMPRA.SE.
GABINETE OO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO AMAZONAS DE
ALTO RENDIMENTO - FAAR em Manaus, 02 de íevereiro de2022

JORGE ELIA§ COSTA DE OLIVEIRA
DiretoÊPresidente rja Fundaç;ão Anrâzonâs de Alto Rendimento

ProtoÇolo 76235

Frocessamento 
;]i§âi"ü 

do Amazonas

PRODAM S.A,

Extrato do 5o Termo Aditivo ao Côntrato n.ô 00í/20'tB.
FLrÍrdamentor PÍegáo Eletrônica na 1512017.
OlrjetD: Rênovâção do contrato dê prestação de vigilânôiâ armada.
Co,rtratante i PRODAM - Processanrcnto dc Dados Arnazonas S.A.
Contr:t1?rdÉ); IIONIN VIGILANOIA PÍt|VADA §ll{ELl - ME.

Manaus, quarta-Íeira,02 de fevereiro de 2022 25

Valor Mensal: RS 12.004,56 (doze nril qlrâtrô reais e cinquenta e seis

centavos).
Valor Global: R$ 144.054,72 (cento e quarenta e quatro ntil cinquenla e
quratro rearis e setenta t'dois centalvos.
VigêncÍ.r: A9101 12022 a 0B/01 /2023.
DotaÇão orÇantentária: recursos próprios da PRODAM S.A.

Manaus, 31 de ianeiro de 2022

LINCOLN NUNÊS DA SILVA
Diretor-Presiclente cia PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A

Protocolo 7§1 03

PRODAM S.A.

Extrâtô do 2'lermo Aditivo ao contrato n.o 00212020'

FLrndanlenio: Pregáo Presencial No 0412019;
ObiDto. Ploríocjaçào dc prazol
Cóntratanto: Prodam - Proccssarmento De Dados Amazonas S-A.i

Contraladâ: Prover ProntoÇão De Venrjas Lttii);
Valor Mer.rsal fistinrado: R$ 6.380,00 (Seis MÍl Trezentos E Oitenta Reai$):

Valor Global Estimado: R$ 76.560,00 (Setenta E Seis Mil Quinhentos E

S0ssentâ Reais);
Vigência: 13101 12022 a 12101 12023',

DotaÇâo orçarÍrentária: reoursos próprios da PRODAN,4 S.A.

l\4anaus, 31 de janeiro da 2022

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

Prôtocôlo ?61 04

PRODAM S.A.

Extrato do contrãto n." 00412022
Êundamento: Pregão Eletrônico n.o 1312A?1:

Objeto: Sorviços de auditoria externa inciepenclente nas atividades contálleis
e dcmais controles intcrnos da Prodam pilra o exercício de 2021 confornre
as NBC-TA.
Contrâtante: PRODAIV1 - PÍocessamento de Dados Amazonas S.A.
Cotltratada: AUDIMEC - Auclitores lndependentes S/S.
Valor Global ostirnado: R$ 19.000,00 (rlezerrove mil reais).
Vígêocra: 2?,101 12022 at 27 lÕ1 12023.
DotâÇão orç)ê)mentáriâ: recursos próprios rla PRODAM S.A.

Manaus, 31 cle janeiro de 2422

LINCOLN NUNES DA §ILVA
Diretor-Presirjente rja PRODAM - Processeintento dê Dâdôs Amazonas S/A

Plo!-9:ol9 J"9101

PRODAM S.A.

Extrata do 3'Termo Adifivo ao contrato n.'006/2019.
FLrndârnento: Dispense.r n.o 05/2019:
Objeto: AlteraÇáo de quantiiativo cie relógios,
Contratante: PRODAN,4 - PTocessamento de Dados Arnazonas S.A.
Contratada: PolÍponto Cornórcio e Serviços Ltda - EPP;
Valor Mensal estirÍrado: R$ 1.124,94 (Mil cenb e vinte e quâtro reí)is, e
noventa e quatro centavos;)
Valor Global estiriado: R$ 13.499,28 (treze mil cluatrocentos e noventa e

nove leais e vinte e oito centavos).
Vigência: 1 4 101 12022 a 31 10312022.
Dotaç:ãr: orç:anrentária: recursos próprios <ja PRODAI\2l S.A.

lvlanaus, 31 cle jane iro de 2422

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

Protocolo 761 09

FRODAM S.A,

§xtrato do Contrato n.o 00312022.
Fundamenlô: Prooesso cie InexigibilicJade n.o 05/2021:
Objeto: Manutençâo de Sistemas lnínterruptos de Energia, do inglês UPS,
para prestaçâo do serviços de nranutenção pÍeventiva, preditiva e corrotivâ,
Çorn o íorne0irTrento inolu§,o de troÇa do peças e assessórios;

vÁLtDo soME /rE cov AUTENTtcAçlio




