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DECRETO Nº 2.835, DE 23 DE JUNHO DE 2014 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 
 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no 
Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de 
Manaus – PROURBIS; 
 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Programa; 
 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Programa; 
 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER          
Nº 70/2014-PPI/PGM, e os elementos informativos constantes dos autos 
do Processo nº 2014/11217/11262/00026; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Bom Jesus,  
nº 9, Lote 16, Quadra O-02, Jorge Teixeira, com área total de 123,91 m² 
(cento e vinte três vírgula noventa e um metros quadrados) e perímetro 
de 50,39 m (cinquenta metros e trinta e nove centímetros) lineares, de 
presumível propriedade de GILMAR PEREIRA, com os seguintes limites 
e confrontações: ao Norte: com o igarapé, da mesma quadra, por uma 
linha de 6,70 m (seis metros setenta centímetros); ao Sul: com a Rua 
Bom Jesus, por onde faz frente, por uma linha de 6,70 m (seis metros e 
setenta centímetros); a Leste: com o lote n° 15, da mesma quadra, por 
uma linha de 18,50 m (dezoito metros e cinquenta centímetros); e a 
Oeste: com o igarapé, da mesma quadra, por uma linha de 18,50 m 
(dezoito metros e cinquenta centímetros). 
 

Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 
Município de Manaus, para construção de dispositivos de drenagem e 
equipamentos urbanos, previsto no Programa de Desenvolvimento 
Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus. 
 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, a 
desapropriação é considerada de urgência. 

Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 
Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação 
deste Decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput deste artigo, 
o expropriado deverá providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias da Procuradoria Geral do Município 
(PGM). 
 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 
 

 
 

 
 
 

DECRETO Nº 2.836, DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 
 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no 
Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de 
Manaus – PROURBIS; 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Programa; 
 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Programa; 
 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER          
Nº 52/2014-PPI/PGM, e os elementos informativos constantes dos autos 
do Processo nº 2014/11217/11262/00005; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Nova 
Jerusalém, nº 7, Quadra 41, Comunidade João Paulo, Jorge Teixeira, 
com área total de 193,83 m² (cento e noventa e três vírgula oitenta e três 
metros quadrados) e perímetro de 56,97 m (cinquenta e seis metros e 
noventa e sete centímetros) lineares, de presumível propriedade de 
JOELMA SALES PINHEIRO DA SILVA, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com o imóvel nº 17-B, por uma linha de     
12,01 m (doze metros e um centímetro); ao Sul: com a Rua Nova 
Jerusalém, para onde faz frente, por linha de 12,00 m (doze metros); a 
Leste: com o imóvel nº 17, da mesma quadra, por uma linha de 16,50 m 
(dezesseis metros e cinquenta centímetros); e a Oeste: com igarapé, por 
uma linha de 16,50 m (dezesseis metros e cinquenta centímetros). 
 

Art. 2º O imóvel desapropriado será utiliazado, pelo 
Município de Manaus, para construção de dispositivos de drenagem e 
equipamentos urbanos, previsto no Programa de Desenvolvimento 
Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus. 
 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 
 

Art. 4º A expropriada deverá apresentar na Procuradoria 
Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação 
deste Decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput deste artigo, 
a expropriada deverá providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias da Procuradoria Geral do Município 
(PGM). 
 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 

DECRETO Nº 2.837, DE 23 DE JUNHO DE 2014 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das atribuições 

que lhe conferem os artigos 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 1941, 
 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação 
e saúde; 
 

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para o desenvolvimento 
das atividades previstas no Programa de Desenvolvimento Urbano e 
Inclusão Socioambiental de Manaus – PROURBIS; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de priorizar os processos 
de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de utilidade 
pública necessárias para a execução de obras nas áreas destinadas à 
implantação do referido programa; 
 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é imprescindível à adequada funcionalidade do 
referido projeto, a teor dos elementos informativos constantes do 
Processo nº 2013/11217/11262/00022; 
 

CONSIDERANDO ainda a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 
225/2013/PPI/PGM, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º É declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado na Passagem de Pedestre, nº 38, 
Lote 48, Quadra 17-A, Setor G, Jorge Teixeira, Município de Manaus, 
Estado do Amazonas, com área total de 211,66 m² e perímetro de 67,39 
metros lineares, de presumível propriedade de Maria da Conceição 
Silva, matriculado sob o nº 21.717 no 4º Ofício de Registro de Imóveis, 
com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com o Lote 47 da 
mesma quadra, por uma linha reta de 25,35 metros; ao Sul: com o Lote 
49 da mesma quadra, por uma linha reta de 25,32 metros; ao Leste: com 
passagem de pedestre para onde faz frente, por uma linha reta de 8,47 
metros; e a Oeste: com o Lote 7 da mesma quadra, por linha reta de 
8,25 metros. 
 

Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado pelo 
Município de Manaus para a execução de rede de esgoto e drenagem 
previstos no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão 
Socioambiental de Manaus. 
 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-6-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 
 

Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 
Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias da publicação deste 
Decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput deste artigo, 
o expropriado deverá providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias da Procuradoria Geral do Município – 
PGM. 
 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 2.838, DE 23 DE JUNHO DE 2014 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inciso XII, e 128, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 
 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 
 

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para a construção de uma 
creche; 
 

CONSIDERANDO ainda a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
238/2012/GTD/PGM, e os demais elementos informativos constantes 
dos autos do Processo nº 2012/4114/4147/07364, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua 18 com a Rua 
Cel. Thaumaturgo de Azevedo, antiga Rua 29, Bairro Monte das 
Oliveiras, com área total de 5.100,09m² (cinco mil e cem vírgula zero 
nove metros quadrados) e perímetro de 288,75m (duzentos e oitenta e 
oito vírgula setenta e cinco metros) lineares, de presumível propriedade 
de MARIA DA COSTA CORDEIRO, com os seguintes limites e 
confrontações: Norte: com o logradouro 18 do LOTM. AGNUS DEI, com 
as seguintes coordenadas, rumos e distâncias: até o vértice 275, de 
coordenadas S400985,748m e W4669184,965m; deste segue rumo de 
N79-47-36E e distância de 29,78m até o vértice 276, de coordenadas 
S401016,735m e W4669190,818m; deste segue rumo de N79-18-12E e 
distância de 31,53m; ao Sul: com a área institucional do loteamento 
Agnus Dei, projeto aprovado em 29.5.2002, Decretro nº 6.333, 
13.8.2002, Processo nº 4.306/01, até alcançar o vértice inicial 273; a 
Leste: com o logradouro Cel. Thaumaturgo de Azevedo, até o vértice 
277, de coordenadas S401029,957m e W4669107,520m ; deste segue 
rumo de S9-1-10E e distância de 84,34m; a Oeste: no vértice 273, de 
coordenadas S 400967,787m e W 4669100,015m; com rumo de S83-6-
58 W e distância de 62,62m, deste segue confrontando com a área 
institucional  do Loteamento Agnus Dei, Projeto aprovado em 29.5.2002, 
Decreto nº 6.333, 13.8.2002, Processo nº 4.306/01, até o vértice 274, de 
coordenadas S400956,438 m e W4669179,688m; deste segue rumo de 
N 8-6-25 W e distância de 80,48m. 

Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 
área, pelo Município de Manaus, para a construção de creche. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º A expropriada deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 
deste artigo, a expropriada deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias da Procuradoria Geral do Município – 
PGM. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 
Manaus, 23 de junho de 2014. 

 

 
 
 

 
 

DECRETO Nº 2.839, DE 23 DE JUNHO DE 2014 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 
 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no 
Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de 
Manaus – PROURBIS; 
 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Programa; 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Programa; 
 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER          
Nº 73/2014-PPI/PGM, e os elementos informativos constantes dos autos 
do Processo nº 2014/11217/11262/00016; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Jacaré, nº 24, 
Quadra O-11, Comunidade João Paulo, Jorge Teixeira, com área total de 
193,29 m² (cento e noventa e três vírgula vinte e nove metros 
quadrados) e perímetro de 78,55 m (setenta e oito metros e cinquenta e 
cinco centímetros) lineares, de presumível propriedade de SELMA DE 
AGUIAR LIMA, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com 
o imóvel n° 11, da mesma quadra, por uma linha de 7,00 m (sete 
metros); ao Sul: com a Rua Jacaré, para onde faz frente, por uma linha 
de 5,05 m (cinco metros e cinco centímetros); a Leste: com o imóvel n° 
25, da mesma quadra, por uma linha de 15,70 m (quinze metros e 
setenta centímetros); e a Oeste: com os imóveis de números 6 e 23, da 
mesma quadra, por uma linha de 31,27 m (trinta e um metros e vinte e 
sete centímetros). 
 

Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 
Município de Manaus, para construção de dispositivos de drenagem e 
equipamentos urbanos, previsto no Programa de Desenvolvimento 
Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus. 
 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, a 
desapropriação é considerada de urgência. 
 

Art. 4º A expropriada deverá apresentar na Procuradoria 
Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação 
deste Decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput deste artigo, 
a expropriada deverá providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias da Procuradoria Geral do Município 
(PGM). 
 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Manaus, 23 de junho de 2014. 

 

 

DECRETO Nº 2.840, DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 
lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 
 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no 
Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de 
Manaus – PROURBIS; 
 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Programa; 
 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Programa; 
 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER          
Nº 55/2014-PPI/PGM, e os elementos informativos constantes dos autos 
do Processo nº 2014/11217/11262/00013; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Piaba (antiga 
Passagem de Pedestre), nº 16, Quadra 17-A, Lote 36, Jorge Teixeira, 
com área total de 153,84 m² (cento e cinquenta e três vírgula oitenta e 
quatro metros quadrados) e perímetro de 63,28 m (sessenta e três 
metros e vinte e oito centímetros) lineares, de presumível propriedade de 
VALCIRENE DA SILVA CARVALHO, matriculado sob o nº 26.320, no  
4º Ofício de Registro de Imóveis, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com o lote nº 35, da mesma quadra, por uma 
linha de 25,64 m (vinte e cinco metros e sessenta e quatro centímetros); 
ao Sul: com o lote nº 37, da mesma quadra, por uma linha de 25,64 m 
(vinte e cinco metros e sessenta e quatro centímetros); a Leste: com a 
passagem de pedestre, para onde faz frente, por uma linha de 6,00 m 
(seis metros); e a Oeste: com o lote nº 19, da mesma quadra, por uma 
linha de 6,00 m (seis metros). 
 

Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 
Município de Manaus, para construção de dispositivos de drenagem e 
equipamentos urbanos, previsto no Programa de Desenvolvimento 
Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus. 
 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, a 
desapropriação é considerada de urgência. 
 

Art. 4º A expropriada deverá apresentar na Procuradoria 
Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação 
deste Decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput deste artigo, 
a expropriada deverá providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias da Procuradoria Geral do Município 
(PGM). 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

     
 
 
 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de remunerar 
adequadamente o servidor envolvido em atividades qualificadas, 
buscando-se, assim, comprometimento e motivação dos recursos 
humanos disponíveis, 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/16248/16741/00017, resolve 
 

ALTERAR, a contar desta data, para 500%             
(quinhentos por cento), o percentual da Gratificação de Produtividade 
que alude o Decreto nº 3.077, de 31-10-1995, alterado mediante Decreto 
nº 3.696, de 16-1-1995, concedido aos servidores abaixo relacionados, 
pertencentes ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEMJEL. 
 

NOME MATRÍCULA 

GILVANE PESSOA PICANÇO 088.816-8 C 

RONALD CARLOS PIMENTA DA SILVA 107.680-9 B 

 
Manaus, 23 de junho de 2014. 

 
 
 
 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 414/2014-GP/ 
SEMJEL, oriundo da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e 
Lazer; 
 

CONSIDERANDO a manifestação favorável do 
Subsecretário de Orçamento e Projetos da Secretaria Municipal de 
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, conforme 
Despacho nº 136/2014; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de Gestão de 
Folha de Pagamento da SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/16568/16596/01191, resolve 
 

CONCEDER, a contar de 1º-5-2014, a Gratificação Técnica 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), prevista no art. 197, inc. IV, da Lei nº 
1.118, de 1º de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, à servidora ELIZABETH BARBOSA 
MARANHÃO, Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, matrícula 
123.080-8 A, do quadro de pessoal da Casa Civil, ora desenvolvendo 
suas atividades na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer -
SEMJEL. 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 
 
 
 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 611/2013-CML, e o 
que consta da Comunicação Interna nº 575-DIRH/DSGP/SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/16568/16596/02453, resolve 
 

I – CONSIDERAR DISPENSADO, a contar de 2-5-2014,     
o senhor JOSÉ HILDEBRANDO OLIVEIRA DOS REIS, da função de 
Pregoeiro da Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, integrante da 
estrutura organizacional da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – 
CML; 
 

II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 20-5-2014,   
o senhor ÍCARO SOUZA BEZERRA, para exercer, a função 
mencionado no inc. I deste Decreto, integrante da estrutura 
organizacional da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML, 
reorganizada  pelo Decreto nº 2.524, de 13-8-2013. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO o que consta no Processo                    
nº 2014/16568/16596/02379, resolve 
 

CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 1º-6-2014, nos 
termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de      
1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), 
o servidor MOISÉS SANTOS DOS SANTOS do cargo de Assessor em 
Estatística Criminal, simbologia DAS-1, integrante da estrutura 
organizacional da CASA MILITAR. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 
 
 
 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                    
nº 2014/16568/16596/02413 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 5-6-2014, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), 
a servidora JUDITE REGINA LIRA DA FONSECA, do cargo Assessor II, 
simbologia CAD-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 5-6-2014, com 
base no art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus), o senhor MÁRCIO 
BARBOSA, para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO – SEMEF, objeto da Lei Delegada nº 10, de 31-07-2013. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2014/ 
16568/16596/02408, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 1º-6-2014, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), 
o servidor THIAGO COELHO DA SILVA, do cargo de Assessor II, 
simbologia CAD-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 
SEMJEL; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 1º-6-2014, 
com base no art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus), a senhora IRLANDA 
PAULINA BULCÃO, mencionado no inc. I deste Decreto, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEMJEL, objeto da Lei Delegada 
nº 16, de 31-07-2013. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 
 
 
 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, do da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
2014/16568/16596/02452, resolve: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de 31-5-2014 
com base no art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), 
os servidores abaixo relacionados, dos cargos integrantes da estrutura 
organizacional da FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR 
THOMAS” – FDT; 
 

NOME CARGO SÍMBOLO 

VALTIMAR CARNEIRO DE SOUZA Gerente Melhor Idade nos Bairros DAS-1 

MARIA DA LUZ RODRIGUES ABREU Assessor II CAD-2 

 
II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 1º-06-2014 

nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus), os senhores abaixo 
relacionados, para exercerem os cargos em comissão, integrantes da 
estrutura organizacional da FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO 
“DOUTOR THOMAS” – FDT, objeto da Lei nº 1.509, de 21-09-2010, 
combinada com o Decreto nº 1.331, de 09-11-2011: 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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NOME CARGO SÍMBOLO 

MARIA DA LUZ RODRIGUES ABREU Gerente Melhor Idade nos Birros DAS-1 

ANTONIO JOSÉ DA SILVA ALVES Assessor II CAD-2 

 
Manaus, 23 de junho de 2014. 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO que a Junta Médico-Pericial do 
Município, em parecer datado de 15-10-2013, concluiu pela readaptação 
temporária da servidora abaixo identificada; 
 

CONSIDERANDO a anuência da Subsecretária de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD; 
 

CONSIDERANDO ainda o que consta no Processo          
nº 2013/1637/5676, resolve 
 
 

CONSIDERAR READAPTADA, no período de 14-10-2013 
a 10-4-2014, em função compatível com sua capacidade física, conforme 
laudo emitido pela Junta Médico-Pericial do Município, nos termos dos 
arts. 61 e 62 da Lei nº 1.118, de 1º-9-1971 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, a servidora EUZENIR HAYDEN 
GONÇALVES DE SOUZA, Assistente em Saúde/Auxiliar de 
Enfermagem, matrícula 088.469-3 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no RELATÓRIO 
CONCLUSIVO da COMISSÃO PERMANENTE DE REGIME 
DISCIPLINAR, integrante do Processo Administrativo Disciplinar nº 
36/2013-CPRD/SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que mais constam nos Processos nos 
2013/1637/0162 e 2013/1637/2697, resolve 
 

DEMITIR, nos termos do art. 226, § 1º, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, o servidor CARLOS CHERME DA SILVA NOGUEIRA, 
Especialista em Saúde/Farmacêutico E-05, matrícula 101.846-9 B, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 
 
 
 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no RELATÓRIO 
CONCLUSIVO da COMISSÃO PERMANENTE DE REGIME 
DISCIPLINAR, integrante do Processo Administrativo Disciplinar nº 
35/2013-CPRD/SEMAD, 
 

CONSIDERANDO o que mais conta no Processo nº    
2013/1637/1601, resolve 
 

DEMITIR, nos termos do art. 226, § 1º, da Lei nº 1.118,    
de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora ELIANE MENEZES DE SOUZA, 
Assistente em Saúde/Atendente de Consultório Dentário C-05, matrícula 
088.478-2 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - SEMSA. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
RESOLVE: 

 
I – EXONERAR, a contar desta data, nos termos do        

art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), o servidor 
JOEL LUIZ do cargo de Assessor II, simbologia CAD-2, integrante da 
estrutura organizacional da CASA CIVIL; 
 

II – NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11, 
inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Manaus) o senhor GERVANDRO RODRIGUES 
CAMPOS, para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto, 
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei 
Delegada nº 03, de 31-07-2013. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 
 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
resolve 
 
 

NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11, inc. 
II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus) o senhor JOEL LUIZ para exercer o cargo de 
Gerente, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da 
CASA CIVIL, objeto da Lei Delegada nº 03, de 31-07-2013. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 
 

 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 928/SEMASDH, a 
manifestação favorável da Comissão de Gestão Orçamentária e 
Financeira – CGOF, e o teor da Comunicação Interna nº                     
309-DAPB/DSGP/SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que mais conta nos autos do 
Processo nº 2014/16568/16596/02535, resolve 
 
 

NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118,    
de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, os senhores abaixo identificados, para exercerem, 
em caráter efetivo, o cargo especificado, pertencente ao quadro de 
pessoal da PREFEITURA DE MANAUS, ÁREA NÃO ESPECÍFICA, em 
conforme o disposto na Lei nº 1.421, de 24-3-2010, alterada por meio da 
Lei nº 1.555, de 13-1-2011. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 
 

 
ANEXO 

 
TÉCNICO  MUNICIPAL – ADMINISTRATIVO 

Nome Identidade Inscrição Classificação 

Gabriele Lima Silva 23699779 6844 430ª 

Ruanne Amorim Oliveira 18594581 64440 431ª 

Perola Paula Cruz da Silva 20623275 28675 432ª 

Vania Silva de Souza 18185479 7652 433ª 

Wellington Di Tommaso Oliveira 21240159 62484 434ª 

Pedro Paulo Silva Pereira 2427942 35731 435ª 

Liliane do Socorro Marinho de Sousa 18171206 59066 436ª 

Matheus Vilela Vargas 21287392 10500 437ª 

Thalita Tatila Santos de Lucena 23271078 1838 438ª 

Ruan Sayone Braga e Silva 16545613 72604 439ª 

Adam Rodrigo da Silva Garcez 19852363 9572 440ª 

Paulo Matias Rodrigues 20383231 43399 441ª 

Rosivan Sousa de Assis 2253596 32173 442ª 

Bruno Marinho da Costa 13737562 29410 443ª 

Loren Evelyn da Silva e Silva 19733771 38897 444ª 

Graca Rosana Ferreira 24945480 5686 445ª 

Raphael Sa Brasil 19985487 30490 446ª 

Iara da Silva Braga 4060436 63427 447ª 

Netali Abecassis 037224 45871 448ª 

Ricardo dos Santos Silva Junior 17700965 7265 449ª 

Deyvizon Alves do Nascimento 24739235 27552 450ª 

Thais Cristina Carvalho Costa 17257913 7360 451ª 

Wendell Wagner Silva Santos 17634857 52419 452ª 

Denisson Queiroz de Souza 20419830 9730 453ª 

Ulysses da Costa Paula 19906790 41446 454ª 

Samara Luana Soares Araujo 20922035 74722 455ª 

Micael Diego Rabelo de Souza 22768700 11259 456ª 

Helber Rangel Rodrigues Ferreira 15075230 55989 457ª 

Johnny Alisson Alves de Paula 16644913 24283 458ª 

Jose Valdo Nogueira Parente 11087129 12914 459ª 

Kelly Farias de Moraes 17218950 7492 460ª 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2014 
 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 928/SEMASDH,       

a manifestação favorável da Comissão de Gestão Orçamentária e 

Financeira – CGOF e o teor da Comunicação Interna nº                      

309-DAPB/DSGP/SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo nº 2014/16568/16596/02535, resolve 
 
 

NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei                   

nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Manaus, os senhores abaixo identificados,                 

para exercerem, em caráter efetivo, os cargos especificados, 

pertencentes ao quadro de pessoal da PREFEITURA DE MANAUS - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 

HUMANOS - SEMASDH - ÁREA NÃO ESPECÍFICA, em conforme o 

disposto na Lei nº 335, de 19-3-1996, combinada com a Lei nº 1.610, de 

28-11-2011. 

 
Manaus, 23 de junho de 2014. 

 

 
 
 

ANEXO 
 
 

PSICÓLOGO 

Nome Identidade Inscrição Classificação 

DIEGO SOUZA AGUIAR 2144306-8 326000290 N 53ª 

ANDRÉA CARLA BRANDÃO 20522510-SP 326000095 P 54ª 

MAYARA RANGEL OLIVEIRA 1676679-2 326000850 O 55ª 

ANNA CAROLINA LUCAS MATTOZO 24577227 326000124 S 56ª 

GISELE MARIA PIMENTA MELO 44248942-0 326003001 Z 57ª 

MICHELE SARAY BONFIM 052196324-9 326000858 T 58ª 

ASSISTENTE SOCIAL 

Nome Identidade Inscrição Classificação 

JULIANA DE LIMA PINTO 1869101-3 326001605 R 6ª 

ÉRICA OLIVEIRA DE CASTRO FARIAS 1883857-0 326001458 T 7ª 

SARA PEREIRA PAIVA 4703425 326001934 O 8ª 

SEBASTIANA DOS SANTOS COSTA 1016414-6 326001940 U 9ª 

FABIANA DE MOURA E SOUZA 10014599-63 326001468 L 10ª 

SUELLEM FERREIRA DE OLIVEIRA 1785491-1 326001969 L 11ª 

ADRIANA MONTENEGRO GOMES DE SOUZA 1553602-5 326001211 S 12ª 

TATIANA DA SILVA VIANA 1497376-6 326001988 P 13ª 

MARIA CECÍLIA DE ALMEIDA MARQUES 
BERNARDO 

0782773-3 326001729 N 14ª 

JAICILANE LOPES REZENDE 1301192-8 326001561 M 15ª 

LUCIANA SOUZA DOS SANTOS 10201823 326001682 N 16ª 
 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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CASA  CIVIL 

 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços por Tempo Determinado. 

2. PARTES: O Município de Manaus, representado pela Casa Civil, e 
os senhores constantes no Anexo Único deste Extrato. 

3. OBJETO: Dilação do prazo originalmente firmado, por tempo 
necessário e suficiente, até a realização do concurso público 
pertinente, em razão de necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 2º, inciso VII, alíneas b e c, combinado 
com o inciso III do Parágrafo Único do Art. 4º da Lei nº 1.425, de 
26-03-2010, assim como pelas razões expostas na Promoção 
nº 001/2013-GPG/PGM, sem possibilidade de prorrogação 
contratual. 

5. VIGÊNCIA: Período de 22-06-2014 a 30-07-2014. 

 
Manaus, 20 de junho de 2014. 

         
ANEXO ÚNICO 

 
FUNÇÃO: ARQUITETO E URBANISTA 

ORDEM NOME 

01 APOLONIA CARLOS DA SILVA COSTA 

02 JUANICE BATISTA DOS SANTOS 

03 LARA MARIA DE LIRA ERVILHA PORTO 

04 SÍBIA MARA MACÊDO ARAKAKI 

05 SIMONE SARA GOMES DE MACÊDO TEIXEIRA 

 

FUNÇÃO: ASSISTENTE TÉCNICO 

ORDEM NOME 

01 ALINE BELEM MAQUINÉ 

02 BRUNA COLARES BRAGA 

03 ROSYELLEN SOUZA ROCHA 

04 SANDRA MARIA MORAES RAMOS 

05 SHIRLEY DE MARILLAC R. CURVELO 

06 SILVIA MARIA DE CASTRO MORAES 

 

FUNÇÃO: ATENDENTE 

ORDEM NOME 

01 BRENNER LIMA PEREIRA 

02 DANIEL FEITOSA MEIRELLES 

03 DIANA MAIA DE ARAÚJO 

04 ELIZABETH DA SILVA CRUZ 

05 LUCIANO GOMES DE LIMA 

06 MONNIC PEREIRA MAR 

 

FUNÇÃO: CADASTRADOR 

ORDEM NOME 

01 ALBERTO DA COSTA SERRÃO 

02 CARLOS ALBERTO DA SILVA 

03 CARLOS JOSÉ ROCHA REPOLHO 

04 CARMEM RUTH PEREIRA SERRÃO 

05 EDÍLSON SERAFIM DA COSTA 

06 GERMANO RODRIGUES CARVALHO 

07 MARCELO DA ROCHA CAMPOS 

 

FUNÇÃO: CADISTA 

ORDEM NOME 

01 ALESSANDRA DE SOUZA DAMASCENO 

02 FRANCIANE DA SILVA ARAÚJO 

03 KARINA DA SILVA VASCONCELOS 

04 TIAGO GOMES DA SILVA 

 

FUNÇÃO: CONSULTOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

ORDEM NOME 

01 ADRIANA ALBUQUERQUE FONSECA 

02 ANA KARLLA JUREMA SILVA 

03 ANDRÉA CARLA DE MELO VALENTE 

04 CASSANDRA MARIA PINHEIRO PONTES 

05 FABIANY ARAÚJO BRANDÃO 

06 HEDNERY FERNANDES DA SILVA 

07 LAISLA SOUZA SILVA 

08 LLALINA ZAMORA DE REATEGUI 

09 RICHARDSON GONDIM DE SOUZA 

10 ROSANGELA MARIA PAIVA MARQUES 

11 SUSAN PEREIRA MONTEIRO 

12 TAMARA DE SOUZA MELO 

13 TÂNIA MARIA DA SILVA DIAS 

14 VALDETE DUTRA DE FREITAS 

 

FUNÇÃO: ENGENHEIRO 

ORDEM NOME 

01 MÁRCIA BARROS PAIXÃO 

 

FUNÇÃO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

ORDEM NOME 

01 CLÁUDIO OLIVEIRA DE SOUZA 

02 GUILHERMANO BARBOSA BARKER 

03 JORGE FRAGATA BATISTA 

04 JOSÉ AUGUSTO COSTA DE SOUZA 

05 MANOEL EVANDRO QUEIROZ DA SILVA 

06 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS 

07 MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALBUQUERQUE 

08 MIKE DA SILVA GALVÃO 

09 MONTGOMERY TUPINAMBÁ DE QUEIROZ 

10 RAIMUNDO TADEU DE ANDRADE 

11 SAMIA MELO DE OLIVEIRA 

 

FUNÇÃO: MOTORISTA 

ORDEM NOME 

01 ALEXANDRE BRITO DA COSTA 

02 CARLOS ALBERTO GOMES DE MELO 

03 EDUARDO FERREIRA BARBOSA 

04 LOURENÇO COSTA E SILVA 

05 MARCELO WILSON BEZERRA DOS SANTOS 

06 RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 

07 WELISSON LOUREIRO DE CARVALHO 

 

FUNÇÃO: SERVIÇOS GERAIS 

ORDEM NOME 

01 BUNYAN DE SOUZA GUIMARÃES 

02 MARIA APARECIDA MACIEL PESQUEIRA 

03 MARIA DE SOUZA DOS SANTOS 

04 MARINILDE COVER 

 

FUNÇÃO: VISTORIADOR 

ORDEM NOME 

01 CLÁUDIA BARBOSA MENDES 

02 ELLEN DA GAMA LOPES 

03 ÉRIKA NAVECA MARREIROS 

04 FABIANA CRISTINA REMÉDIOS BARROSO 

05 FÁBIO DA SILVA E SILVA 

06 KARLA ANDREA GOMES DA SILVA 

07 LEA DA SILVA MOURA 

08 MARCELO PASSOS DA COSTA 

09 RAFAELA DA SILVA PINTO 

10 TAMARA GOMES DA CUNHA 

 
 
 

CASA  MILITAR 

 
 

PORTARIA Nº 024/2014 – GEPES/DAF/CM 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA 
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, 
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
2014165681659602296, que versa sobre Disposição de servidor. 
 

CONSIDERANDO o que consta no Art. 94-A, II, da Lei 
Federal n. 11.300/06, c/c o Art. 30, inciso XIII, do Código Eleitoral, e o 
Art. 18, inciso XV, do Regimento Interno do TRE/AM. 
 

CONSIDERANDO ainda o que consta no Ofício N. 
346/2014 – GS/DAF/CM, em resposta ao Ofício N. 255/2014 – 
REQ/GAPRE/TER-AM, que versa sobre Cessão de Servidor. 
 

R E S O L V E 
 

CEDER, pelo período de 03 meses antes e 03 meses 
depois, das eleições de 2014, com ônus para o órgão de origem, para 
prestar serviços à Justiça Eleitoral, a partir de 05.07.2014, a servidora 
MARIA GORETTI VASCONCELOS SERRÃO, matrícula nº 098.337-2 C, 
A1 GUARDA MUNICIPAL, do quadro de Pessoal da Casa Militar. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 16 de junho de 2014. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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PORTARIA Nº 025/2014 – GEPES/DAF/CM 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA 
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, 
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
2014165681659602297, que versa sobre Disposição de servidor. 
 

CONSIDERANDO o que consta no Art. 94-A, II, da Lei 
Federal n. 11.300/06, c/c o Art. 30, inciso XIII, do Código Eleitoral, e o 
Art. 18, inciso XV, do Regimento Interno do TRE/AM. 
 

CONSIDERANDO ainda o que consta no Ofício N. 
352/2014 – GS/DAF/CM, em resposta ao Ofício N. 256/2014 – 
REQ/GAPRE/TER-AM, que versa sobre Cessão de Servidor. 
 

R E S O L V E 
 

CEDER, pelo período de 03 meses antes e 03 meses 
depois, das eleições de 2014, com ônus para o órgão de origem, para 
prestar serviços à Justiça Eleitoral, a partir de 05.07.2014, o servidor 
HÉLIO DA COSTA REBELO, matrícula nº 109.754-7 B, GUARDA CIVIL 
METROPOLITANO, do quadro de Pessoal da Casa Militar. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 16 de junho de 2014. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 533/2014-GABIN/SEMSA 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.779, de 21 de fevereiro 
de 2005, que criou o Programa Municipal de Estágio Remunerado 
“Nosso Primeiro Emprego” para estudantes de ensino médio 
profissionalizante, ensino profissionalizante e de nível superior; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 001/2010, 
republicada em 25 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Programa 
de Estágio Curricular Obrigatório Não Remunerado da Secretaria 
Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO o Art. 1º, alínea “c”, da Portaria nº 
292/2014-GABIN/SEMSA, de 14 de abril de 2014, republicada no DOM 
nº 3402, cujo teor delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento, quanto à deliberação do Termo 
de Compromisso de Estágio, Termo Aditivo, Frequência e Desligamento; 

CONSIDERANDO que a responsabilidade pelo 
gerenciamento do Programa Municipal de Estágio Remunerado “Nosso 
Primeiro Emprego” e pelo Programa de Estágio Curricular Obrigatório 
Não Remunerado compete ao Departamento de Gestão do Trabalho e 
Educação, subordinado à Subsecretaria Municipal de Gestão 
Administrativa e Planejamento. 
 

RESOLVE: 
 

I – CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 053/2013-
GABIN/SEMSA, datada de 4 de fevereiro de 2013, publicada no Diário 
Oficial do Município nº 3108, de 15/02/2013, que delegou à servidora 
Ada Frota Oliveira de Carvalho a responsabilidade pela assinatura de 
Termos de Compromisso de Estágio. 

II – SUBDELEGAR à servidora Mircleide Dias Santana da 
Silva, Diretora do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação, a 
assinatura dos Termos de Compromisso de Estágio dos estagiários 
vinculados ao Programa Municipal de Estágio Remunerado “Nosso 
Primeiro Emprego” e ao Programa de Estágio Curricular Não 
Remunerado, que atuam mo âmbito desta Secretaria Municipal de 
Saúde, a contar de 16 de junho de 2014. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 11 de junho de 2014. 

                 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 
 

PORTARIA N°. 054/2014 - GS/SEMASDH 
 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL - SEMASDH, no 
uso pleno de suas atribuições legais e, 
 

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, no seu 
art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o 
cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração Pública; 
 

CONSIDERANDO o que consta no processo nº. 2013/ 
11908/11954/00080 – Empresa R. M. MACHADO E CIA. LIMITADA. 
 
 

RESOLVE: 
 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para o 
acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato nº. 
005/202013, celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos- 
SEMASDH, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social- 
FMAS e a Empresa R. M. MACHADO LTDA. 
 

Servidor Matrícula 

Francisco Daniel de Oliveira Sena 126.126-6A 
Maria do Perpetuo Socorro Monteiro Barbosa 117.808-3D 

Adonias Palmeira da Silva 123.488-9B 
Suplente 

Elcy Ana Abreu Guimarães 126.118-5A 

 
Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 25 de março de 

2014. 
 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Manaus, 20 de junho de 2014. 
 

            



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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EXTRATO (*) 
 

1.ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo de Contrato nº. 005/2013, 
celebrado em 26/03/2013. 
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH, por 
intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e a 
Empresa R. M. MACHADO E CIA. LIMITADA. 
3.OBJETO: Dilatação do contrato original para aquisição de LANCHE, 
composto por pão Frances 50g, com manteiga, presunto cozido, queijo 
prato, 01 maçã ou uma banana e suco, sabores diversos, embalagem 
com 200ml, acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor 
branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm, o sanduíche deverá 
ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada (sem grampos), 
conforme a Ata de Registro de Preços nº. 004/2012-GERP/SEMAD e 
Pregão Presencial nº. 038/2012 – CML/PM, referente ao Processo nº 
2013/11908/11954/00080. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 159.300,00 (cento e cinquenta e nove mil e 
trezentos reais), tendo sido empenhado o valor de R$ 53.100,00 
(cinqüenta e três mil e cem reais), restando a ser empenhado o valor de 
R$ 106.200,00 (cento e seis mil duzentos reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2014NE00098, de 
25/03/2014, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37900, 
Programa de Trabalho: 08.422.1066.2211.0000, Fonte do Recurso: 
02290000, Natureza da Despesa: 33903941. 
6. PRAZO: O presente Termo Aditivo de Contrato terá duração de 06 
(seis) meses. 
 

Manaus, 25 de março de 2014. 

    
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM 3394, de 16.04.14 

 
 
 

(*) EXTRATO 
 

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 003/2014, celebrado em 
22/05/2014. 
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH, por 
intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e a 
Empresa R. M. MACHADO E CIA. LIMITADA. 
3.OBJETO: Aquisição de 42.000 (quarenta e dois mil)   REFEIÇÕES, 
tipo quentinha comercial, peso mínimo de 600g, fornecimento e 
distribuição da Alimentação acondicionada em embalagens individuais, 
alumizadas, descartáveis e transportadas em caixa térmica; conforme 
cardápio, farinha ou farofa a parte em saquinho plástico (CÓDIGO 
COMPRASNET 0005320). Conforme a Ata de Registro de Preços 
nº. 010/2013 GERP/SEMAD e Pregão Presencial nº. 046/2013 – 
CML/PM, referente ao Processo nº 2014/11908/11954/00141. 
4. VALOR: R$ 267.540,00 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e 
quarenta reais), tendo sido empenhado o valor de R$ 66.885,00 
(sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), restando a ser 
empenhado no 3º quadrimestre de 2014 o valor de R$ 89.180,00 (oitenta 
e nove mil, cento e oitenta reais), restando a empenhar em 2015 o valor 
de R$ 111.475,00 (cento e onze mil, quatrocentos e setenta e cinco 
reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob o nº 2014NE00138, de 22/05/2014, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37900, Programa de 
Trabalho: 08.422.1066.1130.0000, Fonte do Recurso: 02290000, 
Natureza da Despesa: 33903941. 
6. PRAZO: O presente Termo de Contrato terá duração de 12 (doze) 
meses. 

Manaus, 22 de maio de 2014. 

        
(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM nº. 3428, de 10.06.2014 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 
Processo n° 2014/11217/11237/00040 
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo 
Administrativo nº 2014/11217/11237/00040 da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura - SEMINF e ainda, o que consta nos Pareceres 
nº 286/2014-AJ/SEMINF e nº 379/PA/PGM e Despacho da 
Subprocuradora Geral Adjunta do Município, fls. 87; 
 

RESOLVE: 
 

Fica declarado INEXIGÍVEL o procedimento Licitatório, 
com fundamento no art. 25, caput, e inciso I da Lei nº 8.666/93, de 
21/06/1993, a contratação da empresa MN TECNOLOGIA E 
TREINAMENTO LTDA. - EPP, para a Aquisição de Dispositivo protetor 
de Rede HASP USB e 5 (cinco) licenças de Software do Módulo SPDA – 
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. 
 

À consideração do Senhor Subsecretario Municipal de 
Gestão e Planejamento, solicitando ratificação 
 

Manaus, 20 de junho de 2014. 

 
 

Pelo exposto acima, ratifico nos termos do art. 26, caput e 
parágrafo único e do art. 29 da Lei nº 8.666/93, a Inexigibilidade de 
Licitação pertinente ao Processo nº 2014/11217/11237/00040, no valor 
de R$ 1.390,00 (Hum mil trezentos e noventa reais). 
 

Manaus, 20 de junho de 2014. 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR  THOMAS” 

 
 

EXTRATO 
 
1- ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 04/2014, 
celebrado em 23/05/2014. 
2- CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da FUNDAÇÃO 
DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” e a empresa MANAUS 
AMBIENTAL S/A. 
3- OBJETO: prestação de serviços de fornecimento de água potável e 
esgotamento sanitário para Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas 
situado na Rua Dr. Thomas, 798 - Nossa Senhora das Graças, CEP. 
69053-035 – Manaus – Amazonas, incluindo as instalações do Parque 
Municipal do Idoso, matriculado sobre o nº. 2688741,  com observância 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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das normas legais e regulamentares aplicáveis, e conforme os termos e 
condições estabelecidos pela Agência Reguladora dos Serviços 
Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM e Prefeitura Municipal de 
Manaus/AM. 
4- VALOR GLOBAL: O valor estimado do presente Contrato é de 
R$ 297.550,00 (duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e 
cinqüenta reais). 
5- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Contrato serão empenhadas à conta do seguinte Programa de Trabalho: 
Unidade Gestora: 520201 - Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas; 
Programa de Trabalho: 08.122.4002.2358.339039.100, nos termos e 
justificativas constantes nos autos. 
6- DO EMPENHO DA DESPESA: Os recursos necessários ao 
atendimento da despesa inerente ao presente Contrato estão 
regularmente inscritos na Nota de Empenho Parcial nº 2014NE00175, 
de 01/04/2014, no valor estimado de R$7.000,00 (sete mil reais). O 
Saldo do Contrato previsto para 2014 será empenhado conforme 
disponibilidade de cota orçamentária mensal. 
Consistentemente com o princípio orçamentário da anualidade, o saldo 
do contrato comprometido no exercício subseqüente, será empenhado 
no exercício de 2015 à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa 
de Trabalho. 
7- PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) 
meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme 
estipula o inciso II do art. 57 da Lei nº. 8.666/93. 
 

Manaus, 23 de Maio de 2014. 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE 
CULTURA,  TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº 074/2014/MANAUSCULT 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício 
da competência que lhe confere o inciso II DO ARTIGO 128 c/c inciso IV 
do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus e a Lei Delegada 
de n° 25, de 31 de julho de 2013. 
 

CONSIDERANDO a publicação do Edital n° 003/2014, de 
Credenciamento para concessão de Apoio Financeiro visando o 
fomento aos Grupos Folclóricos que objetivam participar dos 
festejos Folclóricos realizados no município de Manaus - 2014 no 
dia 03 de junho de 2014, que tem por objeto o apoio financeiro para até 
141(cento e quarenta e um) grupos folclóricos com vistas à participação 
nos festejos folclóricos do Município de Manaus no ano de 2014. 
 

R E S O L V E: 
 

I – DESIGNAR os membros da COMISSÃO TÉCNICA 
conforme previsto no supracitado edital, itens 5.2 e 5.3, e que terá dentre 
suas responsabilidades realizar todos os procedimentos necessários à 
habilitação das propostas apresentadas com as demais 
responsabilidades que os outorga: 
 

COMISSÃO TÉCNICA CATEGORIA 

Giselly Almeida Cavalcante 
Matrícula: 123.369-6B 

Representante Fundação Municipal de Cultura, Turismo 
e Eventos – MANAUSCULT. 

Maísa Elaine Arruda Fernandes 
Matrícula: 102.631-3B 

Representante Fundação Municipal de Cultura, Turismo 
e Eventos – MANAUSCULT. 

Tiziane Assunção Virgílio 
Matrícula: 125.632-7-A 

Representante Fundação Municipal de Cultura, Turismo 
e Eventos – MANAUSCULT. 

 
II – DESIGNAR os membros da COMISSÃO DE 

SELEÇÃO conforme previsto no supracitado edital, nos itens 5.2 e 5.3, 
responsável pela avaliação das propostas aprovadas na etapa anterior 
com as demais responsabilidades que os outorga: 

COMISSÃO DE SELEÇÃO CATEGORIA 

Jaqueline de Freitas Figueiredo 
Representante da Fundação Municipal de Cultura, 

Turismo e Eventos – MANAUSCULT 

Marcos André Durand Pereira 
Representante da Sociedade Civil membro do 

Conselho Municipal de Política Cultural 

Pedro Marcos Mansour Andes 
Técnico representante da Secretaria de Estado de 

Cultura – SEC/AM 

 
III - DETERMINAR que as Comisazsões a que alude os 

itens precedentes seja constituída na forma estabelecida. 
 

IV - DETERMINAR que as Comissões perdurem até a 
conclusão das finalidades correspondentes à sua criação. 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 17 de junho de 2014. 

 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL n° 003/2014 –
CREDENCIAMENTO  PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO 

VISANDO O FOMENTO AOS GRUPOS FOLCLÓRICOS QUE 
OBJETIVAM PARTICIPAR DOS FESTEJOS FOLCLÓRICOS 

REALIZADOS NO MUNICÍPIOS DE MANAUS-2014 
 
A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos – Manauscult, neste ato representada  por seu 
Diretor-Presidente, Bernardo Soares Monteiro de Paula, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013, 
Decreto de 31 de julho de 2013, Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores  e considerando  o Decreto de 14 de maio de 2014, edição nº 
3409 e o Calendário de funcionamento da Administração Municipal no 
Período da Copa do Mundo, publicado no Diário Oficial do Município de 
11 de junho de 2014, e dição Nº 3429, torna público a prorrogação das 
inscrições dos interessados em participar do Edital n° 003/2014 . 
O prazo a ser concedido será de quinze (15) dias improrrogáveis a 
contar de 23 de junho de 2014, nos termos e justificativas constantes 
no Processo Administrativo nº.  2014/16508/16697/00502. 
 

PUBLIQUE-SE 
 

Manaus, 23 de Junho de 2014. 

     
 
 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONCESSÃO DE APOIO 
FINANCEIRO VISANDO O FOMENTO AOS GRUPOS FOLCLÓRICOS 

QUE OBJETIVAM PARTICIPAR DOS FESTEJOS FOLCLÓRICOS 
REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS - 2014 

 
(*) Edital n° 003/2014 

 
A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos – MANAUSCULT, neste ato representada por seu 
Diretor-Presidente em exercício, José Augusto Pinto Cardoso, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013, LEI 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Resolução nº 12 TCE/AM de 31 
de maio de 2012, torna público o presente Edital de Credenciamento 
para concessão de apoio financeiro aos grupos folclóricos que objetivam 
participar dos festejos folclóricos realizados no Município de Manaus – 
2014, com vistas à seleção de até 141 (cento e quarenta e uma) 
propostas de credenciamento. 
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1. DA JUSTIFICATIVA 
 

As manifestações folclóricas constituem-se num dos mais importantes 

fatores da identidade cultural brasileira, fruto da simbiose de diferentes 

culturas que para cá migraram. No Amazonas, registros importantes da 

tradição folclórica se fazem presentes em um sem-número de obras e 

estudos acadêmicos, sem contar que são expressas em diferentes 

festivais ao longo de nosso território. O segundo registro da 

manifestação do Boi Bumbá no Brasil, por exemplo, fora feito em 

Manaus em 1859 pelo naturalista Robert Avé-Lallemant. Hoje, as 

manifestações folclóricas expressas na culinária, nas danças típicas, nas 

lendas, crendices e superstições se firmam como uma das forças 

propulsoras do desenvolvimento cultural e ferramenta importante para a 

democratização do acesso aos bens culturais pela população, por meio 

do apoio a manutenção dos grupos folclóricos, neste caso e em 

específico. Cabe a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 

MANAUSCULT apoiar e fomentar este segmento da cultura, como forma 

de garantir a sua tradição, contribuindo para a expressão da nossa 

diversidade cultural. 
 
2. DO OBJETO 
 

2.1. Constitui objeto deste edital, o apoio financeiro para até 141 (cento e 

quarenta e um) grupos folclóricos com vistas à participação nos festejos 

folclóricos do Município de Manaus no ano de 2014. 

2.2. O apoio financeiro a ser efetivado pela Prefeitura de Manaus aos 

grupos folclóricos destina-se a cobrir as despesas gerais com a criação e 

execução de suas danças, despesas estas, a saber: camisas, fantasias, 

adereços, alegorias, músicos, iluminação cênica, fogos, corpo artístico, 

transporte terrestre, custeio de serviços destinados aos ensaios, aluguel 

de imóvel para confecção de fantasias, alegorias e adereços. 

2.3. Os valores do apoio financeiro destinado aos grupos folclóricos 

serão distribuídos da seguinte forma: 

2.3.1. Modalidade A – Boi Bumbá Master – até 03 (três) grupos 

folclóricos, com apoios financeiros individuais de R$ 232.276,00 

(duzentos e trinta e dois mil e duzentos e setenta e seis reais); 

2.3.2. Modalidade B – Ciranda, Quadrilha, Cacetinho, Dança Nordestina, 

Dança Nacional, Dança Internacional - até 130 (cento e trinta) grupos 

folclóricos, com apoios financeiros individuais de R$ 10.558,00 (dez mil, 

quinhentos e cinquenta e oito reais); 

2.3.3. Modalidade C – Bumbás Tradicionais, Garrotes e Tribos – até 08 

(oito) grupos folclóricos com apoios financeiros individuais de R$ 

10.558,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais); 

2.4. As categorias folclóricas a serem contempladas no presente edital 

obedecerão o seguinte quantitativo: 
 

Modalidade Categoria 
Quantidade 
Máxima de 

Contemplados 

Quantidade 
mínima de 
brincantes 

Valor por 
grupo 

Valor Total por 
Categoria 

A 
Boi-Bumbá 
Master 

Até 03 (três) 
120 (cento e 

vinte) brincantes 
R$ 232.276,00 R$ 696.828,00 

B 

Ciranda 
Até 32 (trinta e 
dois) 

24 (vinte e 
quatro) pares, 

ou seja, 48 
(quarenta e oito) 

brincantes. 

R$ 10.558,00 

R$ 337.856,00 

Quadrilha 
Tradicional 

Até 34 (trinta e 
quatro) 

R$ 358.972,00 

Quadrilha 
Cômica 

Até 16 
(dezesseis) 

R$ 168.928,00 

Quadrilha de 
Duelo 

Até 10 (dez) R$ 105.580,00 

Cacetinho Até 02 (dois) R$ 21.116,00 

Dança 
Nordestina 

Até 17 
(dezessete) 

R$ 179.486,00 

Dança Nacional Até 02 (dois) R$ 21.116,00 

Dança 
Internacional 

Até 09 (nove) R$ 95.022,00 

Dança 
Alternativa 

Até 04 (quatro) R$ 42.232,00 

Dança Regional Até 03 (três) R$ 31.674,00 

Dança do 
Candomblé 

Até 01 (um) R$ 10.558,00 

C 

Tribo Até 03 (três) 

60 (sessenta) 
brincantes. 

R$ 10.558,00 

R$ 31.674,00 

Garrote Até 03 (três) R$ 31.674,00 

Bumbás 
Tradicionais 

Até 02 (dois) R$ 21.116,00 

Valor Total do Edital R$ 2.153.832,00 

2.5. Os proponentes que indicarem no Anexo I que seu grupo folclórico 

faz parte da programação do 58° Festival Folclórico do Amazonas, 

somente poderão pleitear o apoio financeiro àqueles que pertenceram à 

Categoria “A”, Categoria Especial ou Categoria Master no 57° Festival 

Folclórico do Amazonas em 2013 ou que ascenderam a qualquer uma 

destas neste supracitado ano mediante declaração emitida pela 

Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas – SEC/AM, realizadora do 

58° Festival Folclórico do Amazonas ou assinatura dos grupos que 

fizeram parte do 57° Festival Folclórico do Amazonas na sua categoria 

de origem, atestando sua participação no mesmo e/ou ainda, declaração 

de associação ou instituição representativa da categoria folclórica em 

que esteja filiado. Essa documentação é obrigatória, assim como as 

demais previstas neste edital. 

2.6. As propostas selecionadas deverão ser concluídas no prazo de até 

60 (sessenta) dias contados a partir da data do depósito dos recursos 

financeiros para a execução do projeto. 
 
3. DAS DEFINIÇÕES 
 

Para fins deste Edital, entende-se por “Grupo Folclórico” a Sociedade 

Civil de direito privado, legalmente constituída como pessoa jurídica, 

sem fins lucrativos e de natureza cultural com sede no Estado do 

Amazonas. Os grupos folclóricos a serem apoiados por este Edital 

podem ser do tipo: 

3.1. BOI BUMBÁ/GARROTE: Constituído por um conjunto de 

personagens da cultura popular que evoluem em uma arena com temas 

pré-estabelecidos, baseados em elementos folclóricos do auto do boi, da 

cultura, da história e da riqueza amazônica, com sua diversidade étnica 

e a divulgação do conceito de preservação ambiental. A apresentação 

conta com itens importantes como: apresentador, levantador de toadas, 

batucada/marujada/ritmada, ritual indígena, boi bumbá evolução e 

outros; 

3.2. CACETINHO: Dança de origem indígena, exclusivamente masculina 

caracterizada de batalha ou de guerra onde duas parelhas de rapazes 

com vestimentas indígenas e portando um pequeno bastão de madeira 

(daí o nome cacetinho) representam a luta entre tribos ou clãs rivais. 

Realizam desenhos coreográficos lineares (somente com sua parelha), 

ora em dupla (com a linha de rapazes que dançam a sua frente) – essas 

coreografias utilizam os bastões contra os bastões da linha rival. Durante 

a apresentação, as tribos realizam o Ritual, com entrada de índia, 

Entrada dos Guerreiros, Cacetão, Palma, Cacete Manso, Queda, Lodum, 

Anta, Cacete doido e despedida. A dança apresenta itens importantes 

como: fantasia, música, apitador/marcador, ritmo, harmonia, destaques 

típicos (índia branca, pajé e índias guerreiras) e originalidade. 

3.3. CIRANDA: Manifestação folclórica que se expressa por meio de um 

conjunto de cantigas originárias da Espanha e Portugal. Os movimentos 

são desenvolvidos formando-se uma grande roda. O ritmo é 

relativamente lento, ao contrário das demais danças folclóricas da região 

amazônica. No entanto, em alguns grupos, percebe-se uma mistura de 

passos de outras danças como o xote e até a valsa. A musicalidade 

guarda características bem comuns à região amazônica: utiliza-se 

instrumentos de pau, de corda e de sopro – curimbós, maracás, ganzaz, 

banjos, cacetes e flautas. O “Carão”, imagem de pássaro que vai à frente 

do grupo, chama a atenção do público e remete ao personagem da letra 

da cantoria. O ponto alto da Ciranda do Norte é a “morte do pássaro”, 

com direito a clima de funeral e tudo mais. São elementos da Ciranda: 

Seu Manelinho, Cupido Deus do Amor, Puxa Roda Coreografia, 

Constância, Galo Bonito, Seu Honorato e o Carão. 

3.4. DANÇA NACIONAL: Representação de danças folclóricas típicas de 

diferentes estados brasileiros como por exemplo a dança gaúcha, dança 

do café etc. A apresentação possui os seguintes itens: enredo/tema, 

originalidade (baseada no histórico da dança), conjunto, coreografia, 

destaques típicos, evolução/harmonia, música/ritmo, apresentador, 

indumentária e alegoria. 

3.5. DANÇA NORDESTINA: É uma dança de roda, porém de par, como 

a quadrilha, onde seus brincantes vestidos de cangaceiros, representam 
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a saga de Lampião e Maria Bonita e, num determinado momento, os 

homens e as mulheres pegam seus terçados e lutam, batendo um facão 

no outro. As músicas são essencialmente baiões e xotes de Luiz 

Gonzaga. A apresentação possui os seguintes itens: animação, 

evolução/harmonia, música, ritmo, indumentária, marcador, 

originalidade, coreografia, Lampião e Maria Bonita e alegoria. 

3.6. DANÇA REGIONAL: Representação de danças folclóricas típicas da 

região amazônica, homenageando sua fauna e flora e mesclando com 

elementos da histórica local, A apresentação possui os seguintes itens: 

enredo, música, histórico, coreografia, originalidade, destaques típicos, 

indumentária/luxo, apresentador, harmonia/ritmo e alegoria típica. 

3.7. DANÇA INTERNACIONAL: Categoria em que são representadas 

danças de origem estrangeira como uma forma de homenagear os 

povos que para a Amazônia migraram principalmente no século XIX. 

3.8. QUADRILHA: Dança de pares de origem francesa adaptada para o 

nordeste brasileiro em comemoração a um casamento matuto. A dança 

se desenvolve ao som de grupos de música típica regional que tocam 

sanfona, zabumba, triângulo e pandeiro e entoam ritmos como o xote, 

xaxado, marcha e baião. O casamento se dá em um arraial e tem como 

personagens o noivo, a noiva, os pais e mães dos mesmos, padre, juiz, 

delegado, soldados e pares de convidados que, após a cerimônia, 

comemoram com passos de dança, como a Grande Roda, Caminho da 

Roça, Trancelim, Balancê, Olha a Cobra e outros. 

3.9. TRIBO: Auto Dramático, onde um grupo de pessoas com 

vestimentas indígenas representam dançando um ritual indígena. São 

contadas através dessa dança (que na maior parte do tempo se utiliza 

do famoso dois pra lá, dois pra cá), lendas, mitos e rituais indígenas. De 

forma geral, seu auto e personagens são muito parecidos com o boi 

bumbá, porém sem a figura do boi. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES E SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO 
 

4.1. Para este Edital, podem se inscrever grupos folclóricos legalmente 

constituídos como pessoa jurídica, ou, ainda, pessoas jurídicas, sem fins 

lucrativos e de natureza cultural com sede no Estado do Amazonas, que 

funcionarão como representantes legais dos respectivos grupos 

folclóricos. 

4.2. Os grupos folclóricos legalmente constituídos como Pessoa Jurídica 

ou a Pessoa Jurídica representante legal destes, ficam cientes da 

exclusividade de suas apresentações na programação cultural do 

Município de Manaus. 

4.3. Considera-se inscrição de pessoa jurídica, aquela realizada por 

instituições privadas, sem fins lucrativos, cujo estatuto ou contrato social 

tenha como natureza o desenvolvimento de atividades relacionadas à 

produção artística e/ou cultural. 

4.4. O proponente identificado como grupo folclórico legalmente 

constituído como Pessoa Jurídica poderá se inscrever em apenas 01 

(uma) modalidade, sendo permitida, portanto, a inscrição de apenas 01 

(uma) única proposta neste Edital. A primeira proposta protocolada na 

sede da Manauscult será a proposta a ser considerada. 

4.5. O proponente, representante legal do grupo, não constituído como 

pessoa jurídica poderá representar 01 (um) ou mais grupos folclóricos, 

no entanto, deverá ser feita uma inscrição para cada grupo folclórico, 

apresentando toda a documentação exigida no edital. 

4.6. O grupo folclórico legalmente constituído ou a Pessoa Jurídica 

representante legal do grupo folclórico passará a ser identificado como 

“Proponente”. 

4.7. A proposta deverá conter as informações solicitadas conforme 

Anexo I deste Edital devidamente assinadas pelo proponente, com 

representação devidamente comprovada na forma do presente Edital. 

4.8. As inscrições deverão ser entregues no endereço abaixo, no setor 

de protocolo da MANAUSCULT, envelopadas e identificadas da seguinte 

maneira: 

DESTINATÁRIO: 
 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - 
MANAUSCULT 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONCESSÃO DE APOIO 
FINANCEIRO VISANDO O FOMENTO AOS GRUPOS FOLCLÓRICOS 
QUE OBJETIVAM PARTICIPAR DOS FESTEJOS FOLCLÓRICOS 
REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS - 2014 
Endereço: Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM 
- A/C DIRETORIA DE CULTURA. 
 
REMETENTE: 
MODALIDADE DA PROPOSTA 
NOME DO PROPONENTE 
NOME DO GRUPO FOLCLÓRICO REPRESENTADO 
ENDEREÇO COMPLETO DO GRUPO LEGALMENTE CONSTITUÍDO 
COMO PESSOA JURÍDICA OU DO REPRESENTANTE LEGAL DO 
GRUPO  

 

4.9. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e 

pelos documentos entregues, bem como pela proposta apresentada, não 

podendo ser alteradas ou substituídas após a formalização da entrega 

no protocolo da MANAUSCULT. 

4.10. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, das quais o concorrente não 

poderá alegar desconhecimento. A não apresentação de qualquer 

documento exigido neste Edital, o descumprimento do prazo de 

inscrição, bem como qualquer rasura, emenda e outra irregularidade 

constatada nos documentos entregues implicam na recusa da inscrição, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, quando for o caso. 

4.11. O prazo para recebimento das propostas é de 20 (vinte) dias a 

contar da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Município. 

4.12. Cada proponente ou entidade que o represente deverá comprovar 

o mínimo de 03 (três) anos de atividades relacionadas à área cultural. 

4.13. Cada projeto deverá ter em anexo: 

a) Anexo I – Proposta, devidamente preenchida e assinada; 

b) Anexo II – Declaração de Representação de Grupo, devidamente 

preenchida e contendo a assinatura de metade e mais um dos 

participantes do grupo representado identificando a pessoa jurídica como 

representante do grupo para atender às finalidades deste Edital; 

c) Anexo III – Listagem de componentes do grupo, devidamente 

preenchida e assinada; 

d) Comprovante de que o grupo folclórico existe há, pelo menos, 03 

(três) anos mediante fotos e/ou matérias de jornais, vídeos, folders, 

declaração de entidades representativas de categoria e/ou declaração 

de pelo menos 03 (três) outros grupos folclóricos afirmando crer na 

existência do presente grupo neste período e outros comprovantes que 

se façam necessários; 

e) Portfólio da pessoa jurídica contendo fotos promocionais, matérias de 

jornais e/ou revistas, e outros mais comprovando as atividades 

realizadas na área cultural no período mínimo de 03 (três) anos; 

f) Se o grupo representado pertencer à programação do 58° Festival 

Folclórico do Amazonas em 2014, apresentar declaração emitida pela 

Secretaria de Estado de Cultura SEC/AM, realizadora do Festival, 

identificando o grupo como pertencente à Categoria “A”, Especial ou 

Master ou declaração expressa dos representantes dos grupos 

originários das categorias correspondentes na qual se apresentaram em 

2013 de que seu grupo fez parte do citado Festival no ano de 2013; 

g) Cópia do RG do representante legal da entidade; 

h) Cópia do CPF do representante legal da entidade; 

i) Cópia do comprovante de endereço da pessoa jurídica, atualizada 

(conta de luz, água ou telefone); 
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j) Cópia do cartão bancário BRADESCO, conforme exigido pelo Decreto 

n°9.046 de 19/12/2007, em nome da empresa e/ ou entidade ou cópia 

do Contrato de Abertura de Conta Corrente no mesmo banco, exclusiva 

para o recebimento do apoio financeiro; 

k) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria, bem como a 

certidão de registro no cartório de títulos e documentos – RTD 

devidamente autenticadas; 

l) Declaração de adimplência, conforme anexo IV disponibilizado no sítio 

da MANAUSCULT; 

m) Termo de autorização para utilização de imagens, ilustração e áudio 

anexado a inscrição assinado pelo proponente, com firma reconhecida, 

conforme Anexo V, disponibilizado no sítio da MANAUSCULT; 

n) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, conforme anexo VI, 

disponibilizado no sítio da MANAUSCULT; 

o) Declaração de inexistência de vínculo parental até o 3º grau – em 

linha reta, colateral ou de afinidade, de qualquer membro da diretoria da 

entidade com servidores da administração direta e indireta Prefeitura de 

Manaus ou MANAUSCULT, conforme anexo VII, disponibilizado no sítio 

da MANAUSCULT; 

p) Declaração de que toda a documentação entregue é legítima, 

devidamente preenchida e assinada, conforme anexo VIII, 

disponibilizado no sítio da MANAUSCULT; 

q) Declaração de Capacidade Técnica do Proponente para executar a 

proposta, devidamente preenchida e assinada, conforme anexo IX, 

disponibilizado no sítio da MANAUSCULT; 

r) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

s) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (Receita Federal), válida, 

obtida através do endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br; 

t) Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não 

contribuintes, válida, obtida através do endereço eletrônico 

www.sefaz.am.gov.br; 

u) Certidão Negativa Municipal (SEMEF), válida, obtida através do 

endereço eletrônico www.semef.manaus.am.gov.br; 

v) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (INSS), válida, obtida 

através do endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br; 

w) Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), válida, obtida através do endereço eletrônico www.caixa.gov.br; 

x) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, válida, obtida através do 

endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao/. 

y) Cotação de Preços de cada item previsto na planilha constante no 

Anexo I – Proposta, cotação composta por no mínimo 03 (três) 

orçamentos datados e validados que justifiquem o valor. 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO, DA COMISSÃO TÉCNICA E DA 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

5.1. As propostas serão avaliadas em 02 (duas) etapas: 

a) Etapa 1: habilitação de projetos pela Comissão Técnica, de caráter 

eliminatório; 

a) Etapa 2: avaliação pela Comissão de Seleção, de caráter 

classificatório; 

5.2. A análise, aprovação e seleção da documentação serão feitas por 

uma Comissão Técnica formada por servidores da Manauscult. O 

mesmo ocorrerá com a Comissão de Seleção designadas pelo Diretor-

Presidente da MANAUSCULT. 

5.3. Para fins de realização da Etapa 2, será constituída uma Comissão 

de Seleção composta por 3 (três) membros, sendo: 

a) 1 (um) representante da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 

Eventos – MANAUSCULT; 

b) 1 (um) representante da Sociedade Civil membro do Conselho 

Municipal de Política Cultural; 

c) 1 (um) Representante da Secretaria de Estado de Cultura – SEC/AM; 

5.4. As propostas habilitadas serão submetidas aos membros da 

Comissão de Seleção para avaliação, segundo os critérios técnicos e 

objetivos expressos nos itens 6.5 e 6.7 

5.5. A avaliação das propostas levará em conta os seguintes critérios, 

com o mesmo peso, e com as seguintes pontuações: 

a) Excelência Artística da Proposta: descrição dos figurinos, cenários, 

efeitos, tema, conceito coreográfico etc. (0 a 30 pontos) 

b) Tradição: danças que mantêm suas essências originárias, assim 

como tempo de experiência e atividades do grupo (0 a 20 pontos); 

c) Contrapartida Social: será avaliada a proposta de contrapartida, 

àquela que envolverá a comunidade ou que apresente campanhas 

sociais e de conscientização humana (0 a 20 pontos); 

d) Para os grupos folclóricos que indicaram no Anexo I deste Edital que 

participaram do 57° Festival Folclórico do Amazonas e, portanto, estão 

credenciados a participar do 58° Festival Folclórico do Amazonas em 

2014, comprovar participação no supracitado Festival onde para cada 

ano comprovado será concedido 01 (ponto) até o máximo de 10 (dez) 

anos. A comprovação presente na letra “f” do item “2.5”, se comprovado, 

já garante 20 (vinte) pontos. (0 a 30 pontos); 

e) Para os grupos folclóricos que indicaram no Anexo I deste Edital que 

não participam do Festival Folclórico do Amazonas comprovar 

participação em festivais folclóricos no Município de Manaus (0 a 30 

pontos); 

5.6. Serão selecionados os projetos que obtiverem as maiores 

pontuações na avaliação da Comissão de Seleção. 

5.7. A Comissão de Seleção atribuirá, em consenso, uma única nota 

para cada item respectivo da proposta, sendo esta de acesso exclusivo 

do proponente mediante solicitação formal e protocolada na 

MANAUSCULT. Em caso de empate será considerada a maior nota no 

item “a”, “Excelência Artística da Proposta” como critério de desempate. 

Permanecendo o empate, serão consideradas as notas dos itens 

subsequentes até que haja desempate. Não havendo, o mesmo será 

definido pela Comissão de Seleção. 

5.8. A Comissão de Seleção indicará, além das propostas aprovadas, 

propostas consideradas suplentes. Para se classificarem como 

suplentes, as propostas precisam obter uma pontuação mínima de 20 

(vinte) pontos. Os projetos considerados suplentes serão contemplados 

em caso de perda do direito de algum dos projetos selecionados ou na 

hipótese do proponente contemplado não comparecer para assinar o 

Termo de Concessão de Apoio Financeiro ou recusar-se a fazê-lo, ou 

não apresentar todos os documentos solicitados. 

5.9. O resultado será divulgado na página da MANAUSCULT na internet, 

no endereço http://manauscult.manaus.am.gov.br/ e no Diário Oficial do 

Município. 

5.10. Serão desclassificados automaticamente as propostas que não 

obtiverem a média final de pelo menos 20 (vinte) pontos. 

5.11. As propostas subsequentes aos selecionados, excluindo-se os 

desclassificados, constituirão lista de suplência, com chamada em ordem 

decrescente de pontuação, destinada a atender vagas surgidas por 

eventuais desistências, cancelamentos ou surgimento de novos recursos 

orçamentários e financeiros para esta mesma ação. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.am.gov.br/
http://www.semef.manaus.am.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao/
http://manauscult.manaus.am.gov.br/
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO GRUPO FOLCLÓRICO 
 

6.1. É dever do responsável pelo projeto selecionado cumprir fielmente o 

disposto no item Contrapartida. 

6.2. Divulgar o nome da MANAUSCULT e da Prefeitura Municipal de 

Manaus em todo o material promocional, seja impresso, audiovisual 

(vídeos, teasers, etc.), locuções em evento, camisas, outdoors e outros; 

6.3. Inserção da logomarca da MANAUSCULT e Prefeitura de Manaus 

nas peças promocionais, bem como menção ao apoio recebido em 

entrevistas e outros meios de comunicação disponíveis ao beneficiado. 

6.4. As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo ou 

de orientação social, e não poderão trazer nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal. 

6.5. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens 

pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos neste 

Edital conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros 

recebidos deverão ser devolvidos à MANAUSCULT, atualizados, 

inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o 

caso, na forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das 

medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
 
7. DAS VEDAÇÕES 
 

7.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital: 

7.1.1. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade, nos termos 

estabelecidos no Artigo 9°, Inciso III, da Lei 8.666/93; 

7.1.2. Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria 

possuam relações de parentesco com membros da Comissão de 

Seleção e com servidores da MANAUSCULT até 3º grau, em linha reta, 

colateral ou por afinidade; 

7.1.3. Pessoas Físicas; 

7.1.4. Membros da Comissão Técnica e membros da Comissão de 

Seleção; 

7.1.5. Projetos ou documentações postados fora do período 

estabelecido; 

7.1.6. Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida; 

7.1.7. Concorrentes contemplados pelos Editais realizados pela 

MANAUSCULT nos exercícios anteriores, cujas obras não tenham sido 

entregues e cujas contrapartidas não tenham sido aprovadas até o 

término das inscrições deste Edital, ou que estejam em situação irregular 

junto à MANAUSCULT e aos órgãos da União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal. 

7.2. Fica vedado também: 

7.2.1. A celebração do contrato de concessão de apoio financeiro com 

proponentes que tenham sido contemplados com recursos do governo 

do Estado cuja comprovação deverá ser feita através de declaração 

emitida pela Secretaria de Estado de Cultura – SEC/AM, com exceção 

dos inscritos na modalidade A – Boi Bumbá Master; 

7.2.2. A troca do proponente; 

7.2.3. Qualquer alteração que implique em modificação das informações, 

documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto. 
 
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

8.1. Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação dos 

resultados. 

8.2. A divulgação do resultado final será feita no Diário Oficial do 

Município (D.O.M.) e no endereço eletrônico 

http://manauscult.manaus.am.gov.br/. 

8.3. Eventuais recursos referentes ao resultado deste Edital deverão ser 

entregues por escrito (explicando o argumento em questão), protocolado 

no endereço discriminado no item 4.6 deste Edital, destinados ao 

Diretor-Presidente desta Fundação, em até 48 horas após a publicação 

do resultado. 
 
9. DO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO 
 

9.1. A MANAUSCULT somente utilizará a documentação dos 

proponentes cujos projetos tenham sido selecionados para recebimento 

do apoio financeiro. Todas as certidões supracitadas deverão estar 

válidas no ato da contratação, bem como em todo o procedimento de 

seleção, sendo de responsabilidade do proponente a atualização destas, 

sob a pena de eliminação do certame. 

9.2. A conta bancária deverá ter o candidato habilitado (pessoa jurídica) 

como único titular. Não serão aceitas contas conjuntas ou de terceiros, à 

exceção de exigências estatutárias da pessoa jurídica. 

9.3. Serão inabilitados os projetos selecionados para contratação: 

9.3.1. Cuja documentação não esteja completa ou com prazo de 

validade vencido; 

9.3.2. Cujo proponente estiver em atraso com qualquer prestação de 

contas junto a MANAUSCULT; 

9.3.3. Cujo proponente não comprovar tempo de atividade ou 

experiência profissional requeridos nesta Chamada Pública; 

9.4. Para recebimento dos recursos os candidatos habilitados deverão 

assinar o Termo de Contrato de Apoio Financeiro na MANAUSCULT, 

conforme agendamento a ser definido. Caso o contrato não seja 

assinado no prazo definido, a proposta será desclassificada. 

9.5. Dos Termos de Contrato de Apoio Financeiro constará: 

9.5.1. Cláusula de contrapartidas de divulgação de imagem da Prefeitura 

de Manaus e MANAUSCULT. 

9.5.2. Disposição que permita a rescisão do apoio pela MANAUSCULT 

sem prejuízo de outras sanções contratualmente cabíveis na hipótese de 

se verificar atraso ou irregularidades na execução da proposta, assim 

como do não cumprimento das contrapartidas estabelecidas entre as 

partes. 

9.6. As propostas contratadas não podem utilizar mão-de-obra infantil, 

escrava ou em condição de trabalho degradante, em observância a 

legislação aplicável e devem exigir que a referida medida seja adotada 

nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob a pena de rescisão do contrato. 

9.7. O descumprimento parcial ou total do contrato obrigará a contratada 

a devolução dos valores já disponibilizados pela MANAUSCULT, 

acrescidos de juros, correção monetária e multa. 

 
10. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

10.1. O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos será feito 

pela Diretoria de Cultura, Diretoria de Eventos e Diretoria de 

Administração e Finanças da MANAUSCULT, podendo ocorrer visitas e 

reuniões ou outras formas de avaliação a critério das mesmas. 
 
11. DA CONTRAPARTIDA 
 

11.1. Os proponentes contemplados no Edital de Credenciamento para 

os Grupos Folclóricos de Manaus 2014 deverão, obrigatoriamente, como 

contrapartida, apresentar sua dança por no mínimo 0:30 (trinta minutos) 

em pelo menos 03 (três) Festivais Folclóricos realizados no Município de 

Manaus. A apresentação deverá ser proporcionada gratuitamente à 

população em geral. 

11.2. Para os que indicarem no Anexo I que seu grupo faz parte da 

programação cultural do 58° Festival Folclórico do Amazonas e que 

apresentarem a devida comprovação de participação no supracitado 

Festival em 2014, conforme o estipulado neste Edital, sua contrapartida 

http://manauscult.manaus.am.gov.br/
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será sua apresentação no Centro Cultural Povos da Amazônia conforme 

programação indicada pela Secretaria de Estado de Cultura do 

Amazonas. 

11.3. Os proponentes ficam também obrigados a apresentar uma 

contrapartida social seja ela em forma de oficina, curso, palestra, 

campanhas educativas ou sociais, seminário ou outros que 

considerarem necessárias e dentro do bairro em que atua o respectivo 

Grupo Folclórico ou, ainda, que seja de interesse relevante para o 

Município de Manaus. 

11.4. Aos grupos folclóricos que não forem se apresentar no 58° Festival 

Folclórico do Amazonas, deverão indicar em até 15 (quinze) dias após a 

publicação do resultado, o local e horário de suas apresentações. 

11.5. Em caso de não cumprimento da contrapartida por parte do 

proponente contemplado, este fica obrigado a devolver o valor integral 

do apoio financeiro, acrescido de juros e correção monetária, bem como, 

impedido de prestar serviços à Administração Pública Municipal pelo 

prazo de 02 (dois) anos. 

 
12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

12.1. O proponente habilitado ao recebimento do apoio financeiro deverá 

apresentar o relatório de aplicação do recurso incluindo os eventos, os 

ensaios e a apresentação oficial com fotografias, vídeos, reportagens e 

outros que comprovem as contrapartidas e o cumprimento dos itens 

constantes na proposta apresentada conforme Anexo I e, ainda, a 

discriminação das despesas efetuadas com os recursos do apoio 

financeiro através de planilhas acompanhadas das notas fiscais e de três 

orçamentos que justifiquem a realização da despesa no valor indicado. 

 
13. DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 
 

13.1. O prazo da apresentação da Prestação de Contas será de 30 

(trinta) dias após o término do prazo da execução da proposta. 

13.2. Todo o material de divulgação deverá ser apresentado em original 

e com fotos que comprovem a aplicação prática no relatório final do 

evento, como item de prestação de contas conforme Anexo X deste 

Edital. 

13.3. Após a conclusão da execução do projeto e aprovada a prestação 

de contas, a MANAUSCULT, com base nos pareceres, emitirá certificado 

de conclusão do projeto que irá constar do processo referente a este 

projeto e providenciará a publicidade do resultado das análises das 

prestações de contas, periodicamente, no portal da MANAUSCULT. 

13.4. Caso a prestação de contas não seja entregue ou aprovada, serão 

adotadas as medidas legais cabíveis. 

13.5. Cabe ao proponente a manutenção de toda documentação 

referente ao projeto, devendo a mesma ser mantida em arquivo de boa 

ordem, a disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo 

de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação de contas. 

 
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

14.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do Programa 

13.392.1015.4086 - natureza de despesa 339031, fonte de recurso 100, 

sendo seu valor total de R$ 2.153.832,00 (dois milhões,  cento e 

cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais). 

14.2. A liberação do recurso para as propostas selecionadas se dará 

após assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro entre 

proponente e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 

MANAUSCULT. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. Este Edital será publicado no Diário Oficial do Município (DOM), 

bem como as portarias preliminares no site da MANAUSCULT - 

http://manauscult.manaus.am.gov.br/. 

15.2. Caso os prazos previstos neste edital não se iniciem ou terminem 

em dia de normal expediente na Manauscult, ficam automaticamente 

prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. 

15.3. Os proponentes aprovados que estiverem inadimplentes com a 

Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal quando da 

contratação, não poderão receber a mesma. 

15.4. Será obrigatório constar em todo material de divulgação, promoção 

e produtos resultantes das propostas apresentadas, a inserção da 

logomarca da Prefeitura de Manaus, bem como encaminhar esse 

material para análise junto aos técnicos da Assessoria de Comunicação 

da MANAUSCULT a fim de receber a devida autorização para a 

impressão final e/ou veiculação, qualquer que seja o caso. 

15.5. A MANAUSCULT não se responsabilizará pelas licenças, 

autorizações e direitos autorais necessários para a realização das 

atividades previstas nas propostas contempladas, sendo essas de total 

responsabilidade dos proponentes. 

15.6. A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação 

de todas as condições estabelecidas nesse Edital. 

15.7. A documentação dos proponentes inabilitados poderá ser retirada 

num prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de publicação dos 

resultados. Caso contrário, a mesma será incinerada pela 

MANAUSCULT. 

15.8. Os contemplados autorizam, desde já, a MANAUSCULT e a 

Prefeitura de Manaus o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em 

suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer 

ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, 

fotografias e os relatórios de atividades dos serviços aprovados neste 

Edital. 

15.9. À MANAUSCULT e à Prefeitura de Manaus fica reservado o direito 

de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital, havendo motivos ou 

justificativas para tais procedimentos devidamente apresentados nos 

autos do processo de origem. 

15.10. Os casos omissos serão dirimidos pela MANAUSCULT. Para 

dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o presente 

Edital, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

15.11. Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do apoio 

financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital 

por parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão 

destinados a outro(s) proponente(s) classificado(s) como suplente, 

sendo observada a ordem de classificação discriminada pela Comissão 

de Seleção; 

15.12. Os proponentes que entregarem de forma incompleta os 

documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão 

suas propostas inabilitadas. 

15.13. O Ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação plena 

concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e 

condições dos termos integrais deste Edital. 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 03 de Junho de 2014. 

 
 

(*) Republicado por haver sido veiculado com incorreções no DOM nº 3423, de 03 
de junho de 2014. 

http://manauscult.manaus.am.gov.br/
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ANEXO I – PROPOSTA - PESSOA JURÍDICA 
 

1. MODALIDADE 

A (    )                          B (    )                    C (    ) 

 

2. NOME DO GRUPO FOLCLÓRICO 

 

 

3. TIPO DO GRUPO 

QUADRILHA TRADICIONAL (   ) QUADRILHA CÔMICA (   ) QUADRILHA DE DUELO (   ) 

DANÇA NORDESTINA (   ) DANÇA NACIONAL (   ) DANÇA INTERNACIONAL (   ) 

DANÇA ALTERNATIVA (   ) DANÇA REGIONAL (   ) DANÇA DO CANDOMBLÉ (   ) 

BOI BUMBÁ MASTER (   ) CIRANDA (   ) CACETINHO (   ) 

TRIBO (   ) GARROTE (   ) BUMBÁS TRADICIONAIS (   ) 

 

4. NÚMERO TOTAL DE BRINCANTES 

 

 

5. PARTICIPA DA PROGRAMAÇÃO DO 58° FESTIVAL FOLCLÓRICO DO AMAZONAS? 

SIM (    )                          NÃO (    ) 

CATEGORIA “A” (    )        ESPECIAL (    )                    MASTER (    ) 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

P
E

S
S

O
A

 J
U

R
ÍD

IC
A

 

6.1 Razão Social 

 

6.2 Nome Fantasia 

 

6.3 CNPJ 6.4 Inscrição Municipal 

  

6.5 Telefone Comercial 6.6 Tel. celular 6.7 Fax 

   

6.8 Endereço eletrônico (e-mail) 

  

6.9 Logradouro (Rua, Avenida, etc) 6.10 Número 6.11 Complemento 

   

6.12 Município 6.13 UF 6.14 CEP 

   

 

D
A

D
O

S
 D

O
 R

E
P

R
E

S
E

N
T

A
N

T
E

 

L
E

G
A

L
 D

A
 P

E
S

S
O

A
 J

U
R

ÍD
IC

A
 

6.15 Nome 6.16 Data de nascimento 

  

6.17 Nome artístico 6.18 CPF 

  

6.19 Carteira de identidade 6.20 Data de emissão 6.21 Órgão expedidor 

   

6.22 Telefone 6.23 Tel. celular 6.24 Fax 

   

6.25 Endereço eletrônico (e-mail) 6.26 Profissão 

  

6.27 Logradouro (Rua, Avenida, etc) 6.28 Número 6.29 Complemento 

   

6.30 Município 6.31UF 6. 32 CEP 

   

 

7. HISTÓRICO DO GRUPO (história, fundação, participações em festivais e outros) 

 
 

 

8. TÍTULOS (descreva os títulos conquistados, SE HOUVEREM) 

 
 

 

9. TEMA DA APRESENTAÇÃO 

 
 

 

10. DESCRIÇÃO DO TEMA (apresente o conceito temático) 

 
 

 

11. ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO (descreva as etapas e o detalhamento das mesmas) 

 
 

 

12. DESCRIÇÃO DE CENÁRIOS, FIGURINOS, COREOGRAFIA, EFEITOS ETC (anexar croquis, SE 
HOUVER) 

 
 

 

13. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR  TOTAL (R$) 

     

     

     

     

     

     

     

 

14. PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA SOCIAL 

 
 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA OS 
GRUPOS QUE SE FIZEREM REPRESENTAR POR 

REPRESENTANTES LEGAIS (PESSOAS JURÍDICAS) 
 
 
Nós, que representamos metade e mais um dos membros do Grupo 
Folclórico  __________________________________________, declaramos 
para os devidos fins a anuência à proposta ora apresentada para inscrição no 
Edital de Credenciamento  para Concessão de Apoio visando o Fomento aos 
Grupos Folclóricos que objetivam participar dos Festejos realizados no  
Município de Manaus – 2014, e que conta, portanto, com o apoio desta 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT. 
Para tanto, indicamos a Pessoa Jurídica (a) ______________________, 
CNPJ _______________________, endereço ____________________ 
________________________, neste ato representado pelo (a) Sr. (a) 
__________________________________________, portador  de  carteira  
de  identidade  RG  nº  _____________________________,  expedida  pelo  
órgão  _____________,  em  ____/____/_______, CPF nº  _____________, 
com endereço ________________________________________________, 
como  nosso(a)  representante e responsável pelo  credenciamento. O grupo 
está ciente e de comum acordo de que a pessoa jurídica acima indicada será 
a responsável por receber e prestar contas dos recursos  financeiros 
recebidos devendo prestar contas de acordo com a resolução 12 TCE/AM. 
Declaramos ainda que estamos cientes que se o grupo der causa a não 
apresentação da prestação de contas pelo (a) representante legal responde 
solidariamente sendo passível da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
Manaus (Am), _____ de ___________ de 2014. 
 
OBS:  METADE E MAIS UM DOS COMPONENTES DO GRUPO 
DEVEM PREENCHER. O QUANTITATIVO TOTAL FOI DISCRIMINADO NO 
ANEXO I DO EDITAL 
 

1 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

2 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

3 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

4 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

5 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

6 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

7 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

8 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

9 NOME  

ASSINATURA  

10 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

11 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

12 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

13 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

14 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

 
Observação: Deve ser anexada à presente declaração a cópia dos 
documentos dos representados que à assinam. 
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ANEXO III – LISTAGEM DE COMPONENTES DO GRUPO 
 
 
GRUPO FOLCLÓRICO _________________________________________ 
(OBS: preencher conforme o quantitativo estipulado no edital para cada 
modalidade) 
 

1 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

2 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

3 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

4 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

5 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

6 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

7 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

8 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

9 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

10 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

11 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

12 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

13 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

14 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

15 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

16 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

17 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

18 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

19 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

20 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

21 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

22 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

23 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

24 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

25 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

26 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

27 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

28 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

29 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

30 NOME  

CPF  

ASSINATURA  

 
 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 
 
Eu, ___(nome do representante legal)____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado ___(endereço do representante 
legal)___, como representante legal da ___(nome da associação ou grupo 
folclórico)____, inscrita sob o CNPJ nº__________________, tendo sua sede 
situada ______(endereço da sede da pessoa jurídica)_______, declaro para 
os devidos fins que inexiste qualquer débito de mora ou situação de 
inadimplência com os órgãos ou entidade da administração pública direta ou 
indireta no âmbito da União, Estadual ou Municipal. 
 
Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 
 
 
_____________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
 

ANEXO V - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS/ 
ILUSTRAÇÕES E ÁUDIO 

 
Eu, (NOME), (ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), portador(a) da carteira de 
identidade nº (NÚMERO), expedida pelo (ÓRGÃO EXPEDIDOR), inscrito(a) 
no CPF sob o nº (NÚMERO), residente e domiciliado(a) no (ENDEREÇO), na 
qualidade de representante oficial do(a) (GRUPO FOLCLÓRICO), autorizo, 
de forma expressa, o uso e a reprodução de som e  imagem (fotografias, 
ilustrações, áudio e vídeo,) anexados ao formulário de cadastro do grupo 
(NOME DO GRUPO) por ocasião da inscrição na Chamada Pública nº 
003/2014,  sem qualquer ônus, em favor da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos - Manauscult, com sede na Avenida André Araújo, n. 2676 
– Manaus - AM, inscrita no CNPJ sob o n.º 18787511/0001-60, para que a 
mesma os disponibilize para utilização em futuras campanhas institucionais, 
inclusive em seu site na Internet, sem custo para a Fundação, pelo período 
máximo de 4 (quatro) anos após a assinatura do referido instrumento 
contratual, no Brasil ou no Exterior. 
 
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso 
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a qualquer título que seja 
sobre direitos à minha imagem, conexos ou a qualquer outro. 
 
 
Data 
Assinatura com firma reconhecida 
 
TESTEMUNHAS: 
Assinatura 
Nome: 
CPF: 
Identidade: 
 
Assinatura 
Nome: 
CPF: 
Identidade: 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE QUE SERÁ ATENDIDO O ARTIGO 7 
INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA 

 
Eu, ___(nome do representante legal)____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado ___(endereço do representante 
legal)___, como representante legal da ___(nome da associação ou grupo 
folclórico)____, inscrita sob o CNPJ nº__________________, tendo sua sede 
situada ____(endereço da sede da pessoa jurídica)_______, declaro para os 
devidos fins, em cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da 
República Federativa do Brasil, não possuir em meu quadro de pessoal 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na 
condição de menor aprendiz. 
 
 
Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 
 
 
_____________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
PARENTAL 

 
Eu, ___(nome do representante legal)____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado ___(endereço do representante 
legal)___, como representante legal da ___(nome da associação ou grupo 
folclórico)____, inscrita sob o CNPJ nº__________________, tendo sua sede 
situada ____(endereço da sede da pessoa jurídica)_______, declaro para os 
devidos fins, a inexistência de vínculo parental até o 3º grau – em linha reta, 
colateral, de qualquer membro da diretoria da entidade com servidores da 
administração direta e indireta da Prefeitura de Manaus, com o Prefeito, Vice-
Prefeito e Secretários Municipais e com Vereadores. 
 
Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 
 
 
_____________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS LEGÍTIMOS 
 
Eu, ___(nome do representante legal)____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado ___(endereço do representante 
legal)___, como representante legal da ___(nome da associação ou grupo 
folclórico)____, inscrita sob o CNPJ nº__________________, tendo sua sede 
situada ____(endereço da sede da pessoa jurídica)_______, declaro sob 
minha responsabilidade civil, administrativa e criminal, que os documentos 
apresentados são fiéis e verdadeiros. 
 
Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 
 
 
_____________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
Eu, ___(nome do representante legal)____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado ___(endereço do representante 
legal)___, como representante legal da ___(nome da associação ou grupo 
folclórico)____, inscrita sob o CNPJ nº__________________, tendo sua sede 
situada ____(endereço da sede da pessoa jurídica)_______, declaro para os 
devidos fins de direito e sob penas da lei, que a presente instituição possui 
recursos e condições técnicas de funcionamento e atribuições regimentais ou 
estatutárias, relacionadas com o objeto do repasse financeiro. 
 
Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 
 
 
_____________________________ 
(assinatura do representante legal) 

ANEXO X - RELATÓRIO FINAL – APOIO FINANCEIRO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

GRUPO FOLCLÓRICO  

REPRESENTANTE  

 

2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Descreva os resultados 
alcançados frente aos 
objetivos do projeto, bem 
como os benefícios sociais, 
culturais e econômicos. 

 

 

3. AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS 

Descreva as ações 
previstas e realizadas, de 
acordo com o cronograma e 
as ações apresentadas do 
Projeto de Solicitação de 
Apoio Financeiro. 

 

 

4. CUSTO DO PROJETO DE PATROCÍNIO 

ÁREA PREVISTO EXECUTADO 

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (Detalhar todos os itens. Ex: 
equipamentos, locação/adequação do espaço, etc.) 

  

   

   

   

RECURSOS HUMANOS (Detalhar todos os itens. equipe de produção 
(costureiras, serralheiros, eletricistas, pintores, aderecistas etc.) e 
organização da apresentação (coreógrafos, diretores cênicos, itens 
etc.) 

  

   

   

   

   

ITENS CUSTEADOS PELO APOIO FINANCEIRO OFERECIDO PELA 

PREFEITURA DE MANAUS. (detalhar todos os itens e especificar os 
valores destinados a cada um.) 

  

   

   

   

OUTROS (Especificar)   

   

   

   

TOTAL  100% 

 

5. EXECUÇÃO DA CONTRAPARTIDA 

Use a tabela de contrapartida apresentada na proposta de solicitação de apoio financeiro, anexo I, 
para fazer a prestação de contas. Todos os itens descritos na tabela do contrato deverão ser 
comprovados. Não é obrigatório prestar contas de itens que não estejam descritos na tabela de 
contrapartidas. 
 

PEÇAS GRÁFICAS / 
FOLHETERIA 

QUANTIDADE IMPRESSA OBSERVAÇÕES COMO COMPROVAR 

FOLDER   Envie 01 exemplar. 

BANNERS OU FAIXAS   
Envie fotos dos banners 
gravadas em CD. 

CAMISETAS   
Encaminhar um 
exemplar (de cada 
modelo) 

FOTOS   

Encaminhar fotos de 
todas as atividades 
executadas com o 
recurso. 

APRESENTAÇÕES / 
PALESTRAS 

SOCIOEDUCATIVAS 
QUANTIDADE PERÍODO COMO COMPROVAR 

APRESENTAÇÕES: NOME 

DO FESTIVAL, LOCAL, 
NÚMERO ESTIMADO DE 

PARTICIPANTES. 

  

Encaminhar fotos de 
todas as atividades 
executadas com o 
recurso. 

PALESTRAS OU 

OFICINAS: COMUNIDADE 

ONDE FORAM 

APRESENTADAS, 
PÚBLICO-ALVO, TEMAS 

DISCUTIDOS 

  

Encaminhar fotos de 
todas as atividades 
executadas, bem como 
lista de frequência com o 
nome dos participantes, 
data, local e tema da 
palestra. 

    

    

 

6. PLANILHA DE APLICAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO (Recursos aportados pela Prefeitura 
de Manaus / Manauscult) 

Detalhar todos os itens e especificar os valores destinados a cada um. É necessário apresentar nota 
fiscal eletrônica anexa para comprovar os valores de cada aquisição, bem como, no mínimo, 3 
orçamentos que justifiquem o valor da aquisição 

Nº FAVORECIDO DESCRIÇÃO DA DESPESA 
Nº DA 

N.F 
VALOR DATA 

    R$  

    R$  

    R$  

    R$  

 
MANAUS, ____ DE __________ DE 2014 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO GRUPO FOLCLÓRICO 



 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2014 – SCLS/CML/PM 
 

OBJETO: Aquisição de Ração Animal para atender as necessidades do 
Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de 
Manaus - SEMSA. 
Edital disponível: a partir do dia 23.06.2014, das 9h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 24.06.2014, das 9h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 08.07.2014 às 10h (horário de Brasília). 
Maiores Informações: Secretaria Adjunta da Subcomissão de Licitação 
da Área de Saúde, telefone 0xx-92-3642-2178, das 09h às 15h (horário 
de Brasília). 
 

Manaus-Am, 20 de junho de 2014. 

 
 
 
 

AVISO DE CANCELAMENTO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna público que, em atendimento ao 
Ofício Nº 01642/2014- SEMINF/ GSS, TORNA SEM EFEITO a 
Publicação dos Avisos de Licitação referente aos Pregões supra 
referidos. 
 
PREGÃO PRESENCIAL N. 129/2014 - CML/PM (SEMINF) 
Objeto: Registro de preços para eventual contratação (ões) de 
empresa(s) especializada (s) em prestação de serviços de natureza 
contínua de transporte de veículos pesados e equipamentos rodoviários. 
PREGÃO PRESENCIAL N. 131/2014 - CML/PM (SEMINF) 
Objeto: Fornecimento de artefatos de concreto: meio-fio e tubos de 
drenagem pluvial. 
 

Manaus, 20 de junho de 2014 

 

 
 

  
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/


 

Manaus, segunda-feira, 23 de junho de 2014 
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