Manaus, quinta-feira, 26 de outubro de 2017.
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Poder Executivo
DECRETO Nº 3.852, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017

Manaus, 26 de outubro de 2017.

ESTABELECE os critérios para substituição
de servidores comissionados nos casos de
afastamento legal.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidos os critérios para substituição de
servidores investidos em cargos em comissão decorrentes de
afastamentos legais, como férias e licenças, devendo ocorrer da seguinte
forma:
I – cabe ao Chefe imediato assumir as atribuições do
servidor afastado, salvo em casos de comprovado impedimento;
II – quando houver a impossibilidade de cumprimento da
regra constante no inc. I deste Decreto, as substituições serão efetuadas
preferencialmente por servidor investido em cargo comissionado com a
mesma simbologia.
Art. 2º As substituições de servidores ocupantes de cargo
em comissão por afastamento ou impedimento legal e temporário não
serão remuneradas, exceto quando ocorrerem por períodos iguais ou
superiores a 30 (trinta) dias.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 26 de outubro de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.083/2017
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício 5071/2017 – SEMAD,
subscrito pelo Subsecretário Municipal de Administração, Planejamento
e Gestão;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/19309/19630/04798,
RESOLVE:
I – AUTORIZAR o afastamento da servidora RICARDA
PINHO GALVÃO, Subsecretária Municipal de Gestão de Processos,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no
período de 16 a 19-10-2017, em virtude de férias regulamentares;

DECRETO DE 26 DE OUTUBRO DE 2017

II – DESIGNAR a servidora MONICA VIEIRA GALATE
MATTOS, matrícula 126.534-2 A, para responder pelas atribuições do
cargo mencionado no item I, com direito à percepção da remuneração
inerente ao exercício do cargo, durante afastamento legal da titular.

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

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 26 de outubro de 2017.

CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de
09-10-2017, nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. I, alínea “a”, da Lei
nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, o senhor LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA do
cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIO.

Manaus, quinta-feira, 26 de outubro de 2017
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.084/2017
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 26 de outubro de 2017.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício 5071/2017 – SEMAD,
subscrito pelo Subsecretário Municipal de Administração, Planejamento
e Gestão;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/19309/19630/04798,
RESOLVE:
I – AUTORIZAR o afastamento da servidora RICARDA
PINHO GALVÃO, Subsecretária Municipal de Gestão de Processos,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no dia
20-10-2017, em virtude de folga natalícia;
II – DESIGNAR a servidora MONICA VIEIRA GALATE
MATTOS, matrícula 126.534-2 A, para responder pelas atribuições do
cargo mencionado no item I, com direito à percepção da remuneração
inerente ao exercício do cargo, durante afastamento legal da titular.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 26 de outubro de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.085/2017

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.086/2017
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1447/17GS/SEMMAS, subscrito pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/04790, resolve
DESIGNAR a servidora ARLENE VIEIRA BRUCE,
matrícula 080.140-2 B, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de
Educação Ambiental, simbologia DAS-2, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 14 a 28-11-2017, com
direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em
substituição ao titular RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO, afastado em
virtude de férias regulamentares.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 26 de outubro de 2017.

DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de férias regulamentares.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1449/17GS/SEMMAS, subscrito pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/04788, resolve
DESIGNAR a servidora ADRIANE DUARTE VIANA, matrícula
102.347-0 K, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de
provimento em comissão de Chefe de Gabinete, simbologia DAS-3,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 23 a
27-10-2017, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício
do cargo, em substituição a titular EMANUELA SILVA DO LAGO, afastada
em virtude de férias regulamentares.
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Manaus, quinta-feira, 26 de outubro de 2017

CASA CIVIL

CASA MILITAR

PORTARIA Nº 044/2017 – GEPES/DAF/CM

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: CASA CIVIL
SERVIDOR: ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS
SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR ( X ) ANUAL

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

- BB saldo de poupança Agência 4884-4 - DF – R$ 4.515,92;
- Apto. Nº 1702, Varandas do Rio Negro - Ponta Negra, adquirido em 21-07-2007 – R$
350.000,00;
- Apto. Varandas do Rio Negro – Ponta Negra, adquirido em 04/2014, tendo como
entrada de recursos próprios R$ 160.000,00 para Gláucio Galeno em 120 Parcelas.
Pago em 2014 R$ 104.830,24, pago em 2015 R$ 136.605,36 – R$ 401.435,60;
- Veículo C4 Pallas 2009/2010, adquirido em 01-09-2009 por R$ 64.000,00, sendo
32.000,00 à vista e o restante em 24 parcelas de R$ 1.381,26 – R$ 36.143,84;
- BB saldo poupança Ouro BB Ag. 3596-X c/c 8915-X, dependente Ana Carolina Garcia
do Carmo Ribeiro – R$ 5.562,22;
- Bradesco saldo conta 4100-8-731.132-5 - Manaus – R$ 2,63;
- Bradesco - aplicações renda fixa – R$ 22.530,89;
- Bradesco saldo conta corrente – R$ 1,00;
- BB saldo em cartões pré-pago Euro – R$ 25,16;
- HSBC capitalização – R$ 7.075,26;
- HSBC - VGBL – R$ 7.350,00;
- HSBC conta corrente – R$ 62,93;
- CEF - poupança – R$ 1.596,59;
- Poupança dependente – Juliano Garcia do Carmo Ribeiro – R$ 108,27.

RESOLVE
DETERMINAR que o servidor RODRIGO DOS SANTOS
GADELHA, Técnico Municipal, matrícula nº 118.235-8A, responda pela
Diretoria do Departamento de Planejamento e de Gestão Orçamentária e
Financeira, com direito à percepção das vantagens inerentes ao
exercício do cargo, no período de 16/10/2017 a 01/11/2017, por motivo
de o titular, ALFREDO MONTEIRO LEITE NETO, encontrar-se de férias
regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de outubro de 2017.

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o art. 2º, da Lei nº 8.730, de 10 de novembro
de 1993”.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PORTARIA Nº. 090/2017 – PGM

PORTARIA N.º 028/2017 – GS/SEMCOM

A SUBPROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SEMCOM, no exercício da competência que lhes confere o art. 128, II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus; combinado com artigo 121, da
Lei nº 1.118, de 01.09.1971;

CONSIDERANDO o que constam nos Memos. nº 65 e
68/2017-PP/PGM,
RESOLVE:
DETERMINAR que o servidor EDUARDO BEZERRA
VIEIRA, matrícula nº 113.740-9A, responda, cumulativamente pelas
atribuições do cargo de Procurador Chefe da Procuradoria do Patrimônio
Imobiliário, no período de 05, 06, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24,
25, 26 e 27.10.17, integrante da estrutura organizacional da
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, com direito à percepção das
vantagens inerentes ao exercício do cargo em substituição à titular
CARMEM ROSA SOEIRO ABREU DOS SANTOS, matrícula
nº 118.116-5 A, por motivo de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de outubro de 2017.

CONSIDERANDO o disposto no inciso XVI do artigo 46 do
Decreto nº 1.589, de 25.06.93;
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 73 e seus
respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93;
RESOLVE
I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização dos Contratos e seus respectivos Termos Aditivos
celebrados com as empresas Mene e Portella Publicidade Ltda,
Antônio Fernandes Barros Lima Júnior – EPP e Tape Publicidade
Ltda, referente à Prestação de Serviços de Publicidade Institucional e
Utilidade Pública nº.001/2015, 002/2015 e 003/2015, conforme Edital de
Concorrência nº.006/2013 – CML/PM, de acordo com o constante no
Processo Administrativo nº 2013/2487/3507/00104, passando a ser
composta pelos servidores abaixo relacionados;
Gestor do Contrato
Camila Batista da Silva
Fiscalização do Contrato
Marcella Lima Antony
Rannah L. Moraes Brasil
Tayara de Paula Wanderley
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Matrícula
126.297-1
Matrícula
124.421-3
131.265-0
126.036-7

Manaus, quinta-feira, 26 de outubro de 2017
Suplente de Fiscal do Contrato
Ellen Silvia Ferreira Souza
Karol Rocha Guimarães
Kelly Laureny Bastos Melo

Matrícula
098.424-8
129.902-6
131.266-9

II – DETERMINAR que na situação de impedimento ou
ausência dos Fiscais do Contrato, os suplentes assumirão as funções do
mesmo.
III – REVOGAR a portaria nº 020/2017, publicada no DOM
edição 4161 de 07/07/2017.
IV – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N.º 030/2017 – GS/SEMCOM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SEMCOM, no exercício da competência que lhes confere o art. 128, II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus; combinado com artigo 121, da
Lei nº 1.118, de 01.09.1971;
CONSIDERANDO o disposto no inciso XVI do artigo 46 do
Decreto nº 1.589, de 25.06.93;
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 73 e seus
respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93;
RESOLVE

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.

I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Termo do Contrato nº 001/2016 e seus respectivos
Termos Aditivos, celebrado com a empresa COUTO SERVIÇOS DE
TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, referente à
Prestação de Serviços de Locação de Veículos, conforme Ata de
Registro de Preços nº 006/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF e Pregão nº
088/2015 – CML/PM, de acordo com o constante no Processo
Administrativo nº 2016/2487/3507/00240;

Manaus, 20 de julho de 2017.

PORTARIA N.º 029/2017 – GS/SEMCOM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SEMCOM, no exercício da competência que lhes confere o art. 128, II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus; combinado com artigo 121, da
Lei nº 1.118, de 01.09.1971;
CONSIDERANDO o disposto no inciso XVI do artigo 46 do
Decreto nº 1.589, de 25.06.93;
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 73 e seus
respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93;
RESOLVE
I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato nº 001/2014 e seus respectivos Termos
Aditivos, celebrado com a empresa CASA DA DIGITAL
COMUNICAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, referente à
Prestação de Serviços de Vídeo Documentação, conforme Edital de
Concorrência nº 003/2013 – CML/PM, de acordo com o constante no
Processo Administrativo nº 2012/2487/3507/00231, passando a ser
composta pelos servidores abaixo relacionados;
Gestor do Contrato
Roberta Jeanne da Silva Campos
Fiscalização do Contrato
Camila Batista da Silva
Marcella Lima Antony
Rômulo Assunção Araújo
Suplente de Fiscal do Contrato
Ellen Silvia Ferreira Souza
Karol Rocha Guimarães
Kelly Laureny Bastos Melo

Matrícula
113.772-7
Matrícula
126.297-1
124.421-3
120.713-0
Matrícula
098.424-8
129.902-6
131.266-9

II – DETERMINAR que na situação de impedimento ou
ausência dos Fiscais do Contrato, os suplentes assumirão as funções do
mesmo.
III – REVOGAR a portaria nº 021/2017, publicada no DOM
edição 4161 de 07/07/2017.
IV – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gestor do Contrato
Roberta Jeanne da Silva Campos
Fiscalização do Contrato
João Paulo Silva Gonçalves
Sandra Maria da Silva
Nívia Maria R. dos Santos
Suplente de Fiscal do Contrato
André Luiz Alves da Silva
Kelly Laureny Bastos Melo

II – DETERMINAR que na situação de impedimento ou
ausência dos Fiscais do Contrato, os suplentes assumirão as funções do
mesmo.
III – REVOGAR a portaria nº 022/2017, publicada no DOM
edição 4161 de 07/07/2017.
IV – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 20 de julho de 2017.

PORTARIA N.º 031/2017 – GS/SEMCOM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SEMCOM, no exercício da competência que lhes confere o art. 128, II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus; combinado com artigo 121, da
Lei nº 1.118, de 01.09.1971;
CONSIDERANDO o disposto no inciso XVI do artigo 46 do
Decreto nº 1.589, de 25.06.93;
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 73 e seus
respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93;

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 20 de julho de 2017.

Matrícula
113.772-7
Matrícula
130.126-8
060.315-5
110.268-0
Matrícula
098.017-0
131.266-9

RESOLVE
I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato e seus respectivos Termos Aditivos celebrado
com as empresa Antônio Fernandes Barros Lima Júnior – EPP,
referente à Prestação de Serviços de Publicidade Legal Contrato
nº.005/2013, conforme Edital de Concorrência nº. 001/2013 – CML/PM, de
acordo com o constante no Processo Administrativo nº 2012/2487/3507/
00647, passando a ser composta pelos servidores abaixo relacionados;
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Manaus, quinta-feira, 26 de outubro de 2017
Gestor do Contrato

Matrícula
126.297-1
Matrícula
124.421-3
131.265-0
126.036-7
Matrícula
098.424-8
129.902-6
131.266-9

Camila Batista da Silva
Fiscalização do Contrato
Marcella Lima Antony
Rannah L. Moraes Brasil
Tayara de Paula Wanderley
Suplente de Fiscal do Contrato
Ellen Silvia Ferreira Souza
Karol Rocha Guimarães
Kelly Laureny Bastos Melo

II – DETERMINAR que na situação de impedimento ou
ausência dos Fiscais do Contrato, os suplentes assumirão as funções do
mesmo.

Art. 3º A Comissão se reunirá 1 (uma) vez por semana na
sede da SEMEF, preferencialmente às quintas-feiras, no horário
vespertino, para proposição de ações inerentes aos seus objetivos, assim
como o levantamento dos resultados alcançados, registrando-as em Ata.
Parágrafo Único. Sempre que necessário, poderá haver
convocações extraordinárias pelo Presidente.
Art. 4º A SEMEF disponibilizará todos os meios
necessários para o desenvolvimento dos trabalhos pela Comissão.

III – REVOGAR a portaria nº 023/2017, publicada no DOM
edição 4161 de 07/07/2017.

Art. 5º A Comissão terá duração de 5 (cinco) meses,
concluindo os trabalhos até 20 de março de 2018, com possibilidade de
prorrogação, motivada pelo Presidente.

IV – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. Ao final do prazo, com a conclusão das
atividades, deverá ser emitido um relatório detalhado.

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.

Art. 6° A atuação no âmbito da Comissão não enseja
qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela
desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público.

Manaus, 20 de julho de 2017.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, com efeitos a partir de 20 de outubro de 2017.
Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.
Manaus, 20 de outubro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
(*) PORTARIA Nº 286/2017-GS/SEMEF
CONSTITUI Comissão Especial de Concurso
Público da Secretaria Municipal de Finanças,
Tecnologia da Informação e Controle Interno
– SEMEF.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF,
no exercício da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus; e
CONSIDERANDO a carência de servidores efetivos frente
às demandas operacionais da SEMEF, assim como a necessidade de
preenchimento de vagas disponíveis no quadro funcional efetivo da
Secretaria mediante realização de concurso público de provas, ou de
provas e títulos, e ainda, a necessidade de preparação de todas as
ações preliminares para tal fim,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão Especial de Concurso Público
da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e
Controle Interno – CEC/SEMEF, com o objetivo de realizar estudos e
levantamentos necessários para a realização do concurso público de
provas, ou de provas e títulos para provimento de cargos efetivos no
âmbito da SEMEF.
Art. 2º A Comissão a que se refere o artigo anterior será
composta pelos seguintes servidores:
a) Manuel Veiga de Oliveira – Presidente;
Matrícula nº 081.334-6A;

(*) Republicada por apresentar incorreções na publicação do DOM Edição
nº 4232, de 25/10/2017.

PORTARIA N.º 288/2017-GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF
no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da
Lei Orgânica do Município de Manaus; e
CONSIDERANDO o art. 236 e seguintes da Lei nº 1.118,
de 1º de setembro de 1971, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus”,
CONSIDERANDO o que consta no
Administrativo nº 2017.11209.11216.0.016230-SIGED/PGM;

CONSIDERANDO, também, a publicação no DOM nº
4199, página 12, da Portaria nº 243/2017-GS/SEMEF, criada para apurar
as causas que determinaram a abertura de sindicância;
CONSIDERANDO, ainda, que os 30 (trinta) dias de prazo
não foram suficientes para a Comissão apresentar o Relatório
Circunstanciado do que foi apurado, notadamente quanto à conclusão do
Relatório Final, conforme Ofício 001/2017 da Comissão de Sindicância
em referência;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de dar
sequência à apuração dos fatos com a oitiva de mais servidores para
perfeito entendimento do que ocorreu,

b) Maria da Conceição Muniz de Souza – Membro;
Matrícula nº 066.969-5C;
c) Alan Roberto da Silva Costa – Membro.
Matrícula nº 066.622-0D.

Processo

RESOLVE:
I – PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, o prazo
estabelecido pela Portaria nº 243/2017-GS/SEMEF, de 25/8/2017,
publicada no DOM nº 4199, página 12.
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II - – MANTER, in totum, os demais dispositivos criados
pela Portaria referida no inciso I.
publicação.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.
Manaus, 25 de outubro de 2017.

PREGÃO Nº 060/2017 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017 – DIVRP/UGCM/SEMEF
No dia 19 de outubro de 2017, no Órgão Gerenciador,
foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s)
da(s) empresa(s) abaixo
identificada(s), para eventual contratação de serviço de locação de
carreta palco, para atender às necessidades da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, resultante(s) do Pregão
Presencial n. 060/2017 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços.
As especificações constantes do Processo Administrativo n.
2017/11209/18988/00063 – SEMEF, assim como os termos da(s)
proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição.
As unidades participantes e as condições a serem
praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação e no
Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório.
As contratações oriundas da Ata serão processadas de
acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na
forma do art. 62, caput e § 4° da Lei n. 8.666/93, indicará o(s) local(is) de
execução do serviço. O presente registro terá a vigência de 12 meses, a
partir da data de publicação desta.
Item

01

Item

02

Unid

DI

Unid

DI

Quant

85

Quant

51

Especificação
do Objeto
(ID 505009) SERVIÇO DE
LOCAÇÃO
DE
PALCO,
Característica(s):
especializado em locação de
carreta palco medindo 7m x
7m (L x P), com regulagem de
altura automatizada e sistema
hidráulico até 4m, piso
emborrachado ou grama
sintética, equipado com 04
extintores portáteis, escada
com corrimão e lona traseira
antichama,
incluindo
iluminação e sonorização, com
instalação,
Características
Adicional(is): conforme Projeto
Básico/Termo de Referência.
Especificação
do Objeto
(ID 505010) SERVIÇO DE
LOCAÇÃO
DE
PALCO,
Característica(s):
especializado em locação de
carreta palco medindo 17m x
9,50m (L x P), com regulagem
de altura automatizada e
sistema hidráulico até 8m, piso
emborrachado ou grama
sintética, equipado com 10
extintores portáteis, escada
com corrimão e lona traseira
antichama,
incluindo
iluminação e sonorização, com
instalação,
Características
Adicional(is): conforme Projeto
Básico/Termo de Referência.

Preço
R$

14.000,00

Fornecedor

FM INDÚSTRIA
GRÁFICA E
LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

PREGÃO Nº 145/2017 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017 – DIVRP/UGCM/SEMEF
No dia 19 de outubro de 2017, no Órgão Gerenciador,
foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s)
da(s) empresa(s) abaixo
identificada(s), para eventual contratação de serviços de locação de
estruturas treliças em alumínio box truss e praticáveis compreendendo
a montagem, desmontagem, guarda e o transporte para atender às
necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos MANAUSCULT, resultante(s) do Pregão Eletrônico n. 145/2017 –
CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações
constantes do Processo Administrativo n. 2017/11209/18988/00068 –
SEMEF, assim como os termos da(s) proposta(s) de preço(s),
integra(m) esta Ata de Registro de Preços, independentemente de
transcrição.
As unidades participantes e as condições a
serem praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação
e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento
Convocatório.
As contratações oriundas da Ata serão processadas de
acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na
forma do art. 62, caput e § 4° da Lei n. 8.666/93, indicará o(s) local(is) de
execução do serviço. O presente registro terá a vigência de 12 meses, a
partir da data de publicação desta.

Preço
R$

24.000,00

Fornecedor
Item

ANGELUS
LOCAÇÕES LTDA
EPP

01

Unid

Metro
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Quant

Especificação
do Objeto

Preço
R$

Fornecedor

6.800

(ID 503811) SERVIÇO
DE LOCAÇÃO DE
ESTRUTURA,
Característica(s):
especializado
em
locação de estrutura
treliça em alumínio box
truss Q15, incluindo
montagem,
desmontagem
e
transporte,
Características
Adicional(is): conforme
Projeto Básico/Termo de
Referência.

12,90

UNIPUBLICIDADE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS LTDA EPP

Manaus, quinta-feira, 26 de outubro de 2017

02

03

04

05

Metro

Metro

Diária

Diária

13.600

(ID 503812) SERVIÇO
DE LOCAÇÃO DE
ESTRUTURA,
Característica(s):
especializado
em
locação de estrutura
treliça em alumínio box
truss Q30, incluindo
montagem,
desmontagem
e
transporte,
Características
Adicional(is): conforme
Projeto Básico/Termo
de Referência.

17,90

UNIPUBLICIDADE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS LTDA EPP

13.600

(ID 503813) SERVIÇO
DE LOCAÇÃO DE
ESTRUTURA,
Característica(s):
especializado
em
locação de estrutura
treliça em alumínio box
truss Q50, incluindo
montagem,
desmontagem
e
transporte,
Características
Adicional(is): conforme
Projeto Básico/Termo
de Referência

40,00

ECOART ESTRUTURA E
PRODUÇÃO LTDA

340

(ID 503833) SERVIÇO
DE LOCAÇÃO DE
PRATICÁVEL,
Característica(s):
especializado
em
locação de praticável
pantográfico
de
alumínio, medindo 2m
x 1m (L x P), com
regulagem de altura
em 05 níveis e rodas
para
locomoção,
Características
Adicional(is): conforme
Projeto Básico/Termo
de Referência.

65,00

UNIPUBLICIDADE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS LTDA EPP

255

(ID 503834) SERVIÇO
DE LOCAÇÃO DE
PRATICÁVEL,
Característica(s):
especializado
em
locação de praticável
pantográfico
de
alumínio, medindo 1m
x 1m (L x P), com
regulagem de altura
em 05 níveis e rodas
para
locomoção,
Características
Adicional(is): conforme
Projeto Básico/Termo
de Referência.

70,00

UNIPUBLICIDADE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS LTDA EPP
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CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO
ACÓRDÃO Nº 033/2017
Sessão do dia 16 de outubro de 2017
Recurso nº 023/2017 – CARF-M (A. I. nº 20145000254)
Recorrente: REXAM AMAZÔNIA LTDA.
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Relator: Conselheiro HÉLIO GAMA BARROS
EMENTA: Obrigação Tributária Principal. Recurso
Voluntário. Ausência de retenção e recolhimento do
ISSQN. Cessão de Direito de Uso de Marcas e Sinais de
Propaganda. Previsão contida no subitem 3.02 da Lista de
Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A Lista
de Serviços tem caráter taxativo porém admite
interpretação extensiva, dentro de cada item, para permitir
incidência do imposto municipal sobre serviços correlatos
àqueles previstos expressamente. Precedentes do STF.
Nega-se Provimento ao Recurso. Procedência da
autuação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
recurso interposto por REXAM AMAZÔNIA LTDA.
ACORDAM os Membros do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de votos, Conhecer e
Negar Provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se integralmente
o Auto de Infração e Intimação nº 20145000254, de 16 de setembro de
2014, nos termos do Relatório e Voto que passam a integrar o presente
julgado.
Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES
FILHO, em Manaus, 16 de outubro de 2017.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes Conselheiros:
JALILA MARIA PINTO FRAXE, SELMA SOCORRO MACHADO
CLAUDINO, ARIOVALDO FRANCISCHINI DE SOUZA, JOSÉ
ROBERTO TADROS JÚNIOR, RAPHAEL HEINRICH BARBOSA DE
OLIVEIRA e ISMAEL BICHARRA FILHO.
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O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)
ano, a partir da data de publicação da Ata.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDANHA RODRIGUES LTDA
PORTARIA Nº 586/2017-NTRAB/SEMSA

ITEM

QTDE

UND.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

Und.

Seringa descartável 20ml c/ agulha
25 x 7, com dispositivo de segurança,
confeccionada em polipropileno,
estéril, apirogênica, agulha com bisel
trifacetado, pistão em borracha
(isento de látex), siliconizado,
permitindo deslize suave do êmbolo,
bico do tipo luer lock. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico
contendo dados de identificação,
procedência, esterilização, número
do lote, data de validade e Registro
no Ministério da Saúde.

SR

R$ 0,68

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO os artigos 13 das Leis nº 1.222 e 1.223,
respectivamente, datadas de 26 de março de 2008, que tratam da
indenização pelo exercício de cargo em atividades insalubres ou
perigosas, aplicáveis aos Servidores Públicos da Saúde e aos
Especialistas em Saúde – Médicos;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.442, de 30 de janeiro de
2012, que regulamenta a indenização pelo exercício de cargo em
atividades insalubres ou perigosas, combinado com o Decreto nº 1.977,
publicado no Diário Oficial do Município de 16 de outubro de 2012, que
inseriu alterações no artigo 3º, inciso III;
CONSIDERANDO a Resolução nº 002/2015-CGOF, de 25
de março de 2015, publicada no Diário Oficial do Município nº 3617, que
estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades
do Poder Executivo Municipal, referentes à publicação dos atos que
dispõem sobre aumento de despesa com pessoal e encargos sociais;
CONSIDERANDO o Despacho da Comissão de Gestão
Orçamentária e Financeira – CGOF, que defere o pagamento de
insalubridade à servidora abaixo relacionada, considerando que há
suficiência orçamentária para atender o pleito;
CONSIDERANDO ainda
protocolados sob os números indicados.

o

teor

dos

Processos

09

200.000

MEDICNORTE EIRELI - ME
ITEM

02

QTDE

50.000

UND.

Und.

Ord.
1
2
3

Proc.
Interessado
Matrícula Perc. A contar de
2014/1637/0634;
2014/1637/1156 e ANDREA ARAÚJO RIBEIRO
110.541-8 B 5%
30/1/2014
2015/1637/2798
2014/1637/0176 LIZETE KARLA FILGUEIRAS DE SOUZA 125.760-9 A 7%
13/1/2014
2015/1637/2672 VIVIANE MOURA LEITE DOS SANTOS 128.287-5 A 7%
22/5/2015

Eletrodo
descartável
para
monitorização de ECG, com pino de
aço inox, contra-pino de prata,
adesivo
hipoalergênico,
capa
SKINTACT /
protetora do adesivo, gel condutor,
SKINTACT
não
estéril, tamanho
adulto.
PREMIER
Embalagem contendo externamente
dados de identificação, procedência,
data da fabricação, validade, número
de lote e registro no MS.

R$ 0,30

ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ITEM

QTDE

UND.

RESOLVE:
CONCEDER as servidoras abaixo identificadas, a indenização
pelo exercício de cargo em atividades insalubres ou perigosas, aplicando o
percentual conforme o risco detectado, a contar dos períodos indicados.

ESPECIFICAÇÃO

03

5.000

Und.

07

35.000

Und.

10

50.000

Und.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 16 de outubro de 2017.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Equipo microgotas com câmara
graduada de 0 a 150mL na câmara
borracha cicatrizante, filtro de entrada
de ar (hidrófobo), alça de sustentação
da câmara de gotejamento flexível e
transparente, ponta perfurocortante EMBRAMED
para adaptação em frasco/ampolas,
protetor da ponta perfurante, pinça
corta-fluxo, tubo flexível. EQUIPO
MICRO GOTAS COM C/ BURETA
150 ML.
Extensor para equipo adulto com
conexão de duas vias (tipo polifix),
com dispositivo estéril em plástico
(PVC), transparente em forma de Y,
com pinça e tampa protetora em cada EMBRAMED
uma das extremidade, com corta
fluxo para infusão parenteral.
EQUIPO MULTI VIAS 2 VIAS
ADULTO.
Torneirinha descartável de 3 vias,
estéril confeccionada em plástico
com corpo da peça confeccionado
em plástico cristal, três vias sendo
duas extremidades tipo Luer Lock, EMBRAMED
uma tipo macho com tampa núcleo
em plástico opaco e colorido com
perfurações.TORNEIRA DE 3 VIAS
PARA INFUSÃO.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 4,58

R$ 0,76

R$ 0,59

ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI - EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 125/2017 – CML/PM

ITEM

QTDE

UND.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 095/2017- DIREP/SEMSA
No dia 09 de outubro de 2017, na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de
insumos químico-cirúrgicos, para atender as necessidades dos
estabelecimentos assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de
Saúde de Manaus (SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº.
125/2017-CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As
especificações e o termo de referência constantes do respectivo
Processo Administrativo nº. 2017 1637 2976 assim como os termos da
proposta de preços que integram esta ata de registro de preços,
independentemente de transcrição.

06

100.000

Und.
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ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Equipo para soro macrogotas com
bulbo flexível e injetor Lateral para
infusão parenteral, estéril, contendo
conector (com tampa protetora)
ponta perfurante biselada adaptável
à frasco de vidro ou ampola plástica,
câmara gotejadora em macro gotas
com respiro e filtro e injetor lateral
LABOR
tubo conector vinílico de 1,20 de
IMPORT /
extensão com pinça rolete de alta
SHANDONG /
precisão, injetor lateral siliconizado
L2
para
a
administração
de
medicamentos, conector luer lock,
com tampa adaptável a qualquer
dispositivo de infusão, embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico com abertura em pétala.
Produto regulamentado de acordo
com a norma NBR 14041/98.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 0,89

Manaus, quinta-feira, 26 de outubro de 2017
DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA
ITEM

01

QTDE

7.000

UND.

Und.

ESPECIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 102/2017 – CML/PM
MARCA

Dispositivo, para punção venosa,
periférica n. 21, com dispositivo de
segurança, descartável, estéril,
siliconizado, com cânula de aço
inoxidável, parede fina, com bisel
trifaceado, asa plástica flexível ou LAMEDID /
similar, com identificação do calibre
PGC 21
na asa, protetor rígido, tubo
transparente flexível, conector luer
luck e tampa protetora, cor padrão
universal. Embalagem individual com
abertura em pétala.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 0,84

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
ITEM

04

QTDE

2.000

UND.

Und.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Equipo para bomba de infusão, para
soluções parenterais, fotossensível
macrogotas, câmara de gotejamento
flexível, com filtro de ar bacteriológico
de 0,2 micra, filtro para partículas de
15 micras, pinça anatômica, rolete
corta fluxo, com clamp de segurança
injetor lateral, terminal luer com
protetor, tubo extensor de no mínimo
FRESENIUS
2,00 M, em PVC atóxico, âmbar
fotossensível, acompanha saco
plástico protetor para a solução,
estéril, descartável, embalagem em
papel grau cirúrgico de um lado e o
outro em poliamida, contendo dados
de identificação, lote, validade.
Compatível com a bomba de infusão
FRESENIUS OPTIMA MS.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 27,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 100/2017- DIREP/SEMSA
No dia 19 de outubro de 2017, na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA foram registrados os preços da empresa abaixo
identificada para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de
medicamentos, para atender as necessidades dos estabelecimentos
assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus
(SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 102/2017-CML/PM, para
Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de
referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2017
1637 2328 assim como os termos da proposta de preços que integram
esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.
O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)
ano, a partir da data de publicação da Ata.
DECARES COMÉRCIO LTDA
ITEM

ID

01

504316

05

503169

QTDE

ESPECIFICAÇÃO

CONCENTRAÇÃO E
APRESENTAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

Bupivacaína,
Solução Injetável 0,5
cloridrato + Glicose % + 8 %. Ampola 4 HIPOLABOR
hiperbárica
mL.
10.000 Folinato de cálcio Comprimido 15 mg HIPOLABOR
3.000

R$ 3,33
R$ 1,50

WN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ITEM

ID

QTDE

ESPECIFICAÇÃO

CONCENTRAÇÃO E
APRESENTAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

12

504465

300

Sildenafila

Comprimido 25mg

GENÉRICO /
EMS

R$ 3,37

Manaus, 19 de outubro de 2017

Manaus, 09 de outubro de 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0535/2017-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 06 de janeiro de 2017,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,
CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2017/
4114/4147/08451,
RESOLVE:
EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores
efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes da
tabela abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.
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CARGA DOBRADA
Nº
1
2

SERVIDOR

MATRÍCULA

IVAIR DA SILVA LOPES
ROSIVALDO DA FONSECA MOREIRA

121.756-9 A
115.105-3 A

EXCLUIR A
CONTAR DE
25/09/2017
18/09/2017

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO
0368/17
0272/17

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2017.

2.4 A Comissão Eleitoral coordenará o processo eleitoral
desde sua instalação até a divulgação das decisões sobre recursos e
Posse dos novos Conselheiros;
2.5 A Comissão Eleitoral é composta pelos seguintes
Conselheiros do COMSEAN-Manaus:
a. Tânia Maria de Carvalho na função de Presidente;
b. Neuda Maria de Lima na função de Vice-Presidente;
c. Maria Leonor Garcez Pires na função de Secretária.
3. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ELEITORAL:

CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
EDITAL N° 001/2017 – COMSEAN-MANAUS.
DISPÕE sobre a Convocação da Assembleia
de Eleição dos representantes da Sociedade
Civil para o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional –
COMSEAN Manaus para o biênio 2017-2019.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEAN/MANAUS,
no uso da competência que conferem o inciso I, artigo 19, Seção I,
Capítulo III do Regimento Interno do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional.
CONSIDERANDO, o artigo 6º da Lei nº 2.219, de 04 de
maio de 2017, que institui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional;
CONSIDERANDO, a necessidade de compor o Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
RESOLVE:
Convocar a Eleição da representação da Sociedade Civil
para composição do COMSEAN-Manaus, para o biênio 2017-2019,
conforme abaixo discriminado:
1. DO OBJETO:
1.1 Eleições da representação da Sociedade Civil para
composição do COMSEAN-Manaus, para o biênio 2017-2019, dos
seguintes segmentos:
I - Movimento Sindical, de empregados e patronal, urbano e rural;
II – Associação de Classes Profissionais e Empresariais;
III - Instituições Religiosas de diferentes expressões de fé,
existentes no Município;
IV – Movimentos populares organizados, Associações
Comunitárias e organizações não governamentais que atuem ou
prestem serviços nas áreas de segurança alimentar e nutricional e de
combate à fome e à desnutrição.
2. DA COMISSÃO ELEITORAL:
2.1 Será instituída pelo COMSEAN-Manaus uma Comissão
Eleitoral, integrada por dois (2) Conselheiros representantes da
Sociedade Civil de preferência um de cada segmento e um (1)
Conselheiro representante Governamental, que coordenarão o processo
de habilitação de representantes da sociedade civil, habilitados (as) a
designarem candidato(a), juntamente com a respectiva pessoa física
designada, bem como as postulantes a eleitoras.
2.2 A Comissão Eleitoral contará com apoio técnico de
profissional competente, para a análise da documentação;
2.3 A Comissão Eleitoral será composta por Conselheiros
Municipais, representantes da Sociedade Civil e Governamental, que
não concorrerão ao pleito eleitoral;

3.1 Verificar, com base nos termos deste Edital, a
documentação das organizações da sociedade civil, postulantes à habilitação;
3.2 Habilitar representantes das organizações da
sociedade civil, postulantes à habilitação para designarem candidato (a),
juntamente com a respectiva pessoa física designada, bem como as
postulantes a eleitora;
3.3 Divulgar a relação das organizações da sociedade civil,
habilitadas e não habilitadas ao processo de eleição, a designarem
candidato (a), juntamente com a respectiva pessoa física designada,
bem como as postulantes a eleitora.
3.4 Analisar e julgar os pedidos de recursos;
3.5 Divulgar as decisões sobre os recursos apresentados
pelas organizações da sociedade civil.
4. DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
seguintes:

4.1 os requisitos para participação no processo são os

a. os(As) participantes do processo eleitoral, na qualidade
de eleitores(as), deverão comprovar que são maiores de 16 (dezesseis)
anos, na data da Eleição, que tenham domicílio no município de Manaus
e que tenham vinculação à Política de Segurança Alimentar e
Nutricional, na forma disposta neste Edital.
b. os(As) participantes, na qualidade de candidatos(as),
deverão comprovar que tenham 18 (dezoito) anos de idade ou mais na
data da Eleição, que tenham domicílio no município de Manaus e que
tenham representação comprovada nas organizações da sociedade civil
dos segmentos relacionados no item 1.1, Incisos I, II, III e IV deste Edital.
5. DA HABILITAÇÃO
5.1 Para se habilitar na qualidade de candidato(a) será
necessária a apresentação dos documentos conforme o segmento da
sociedade civil que representa:
a) Cópia autenticada do Estatuto da entidade ou
organização, em vigor, devidamente registrado e atualizado de acordo
com o Código Civil;
b) Cópia autenticada da Ata de eleição e posse da atual
diretoria;
c) Relatório de Atividades referente ao último ano,
devidamente assinado pelo representante legal da entidade ou organização;
d) Declaração de funcionamento, devidamente assinado
pelo representante legal da entidade ou organização;
e) Cópia autenticada do CNPJ atualizado;
f) Requerimento de Habilitação, conforme o modelo, no
qual esteja indicando sua condição de candidato(a) e por qual segmento;
g) Formulário com informações para comunicação com a
entidade ou organização, na qual conste endereço completo, telefone, email, pessoa de referência e outras informações importantes em tempo
hábil;
h) Cópia autenticada do documento oficial de identificação
pessoal com foto do representante indicado como candidato(a).
5.2 Para se habilitar na qualidade de eleitor(ora) será
necessária a apresentação dos documentos conforme o segmento da
sociedade civil que representa:
a) Requerimento de Habilitação, conforme o modelo, no
qual esteja indicando sua condição de eleitor(ora) e por qual segmento;
b) Cópia autenticada do documento oficial de identificação
pessoal com foto do representante indicado como eleitor(a).
5.3 Os documentos para habilitação dos segmentos
deverão ser entregues na sede do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Manaus, localizado no Centro Social Urbano
do Parque Dez, com endereço na Av. Perimetral, nº 22, Conjunto
Castelo Branco, Bairro Parque Dez, CEP 69057-430, Zona Centro Sul,
08h30 às 17h no período de 27/10 a 13/11/2017.
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6. DAS VAGAS
6.1 As vagas serão assim distribuídas:
a) 3 (três) representantes de Movimento Sindical, de
empregados e patronal, urbano e rural;
b) 3 (três) representantes de Associação de Classes
Profissionais e Empresariais;
c) 3 (três) representantes de Instituições Religiosas de
diferentes expressões de fé, existentes no Município;
d) 3 (três) representantes de Movimentos populares
organizados, Associações Comunitárias e organizações não
governamentais que atuem ou prestem serviços nas áreas de segurança
alimentar e nutricional e de combate à fome e à desnutrição.
6.2 Em caso de não preenchimento total das vagas de um
dos segmentos haverá nova votação para o preenchimento das referidas
vagas pelos demais segmentos presentes, na mesma assembleia.
7. DOS PRAZOS E DA DIVULGAÇÃO
7.1 O Edital será divulgado na sede do Conselho Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional no dia 27 de outubro de 2017 a
partir das 14h.
7.2 O Prazo para a Habilitação será do dia 27 de outubro
de 2017 a 13 de novembro de 2017 de 08h30 as 17h.
7.3 A divulgação dos resultados do processo de habilitação
será no dia 17 de novembro de 2017 às 08h30 horas.
7.4 O prazo para interpor recurso será nos dias 20 e 21 de
novembro de 2017 de 08h30 as 12h horas.
7.5 O prazo para substituição dos representantes
designados para a assembleia de eleição será do dia 17 de novembro de
2017 até o dia 21/11/2017 de 08h30 as 12h horas.
7.6 A divulgação dos resultados dos recursos será no dia
24 de novembro de 2017 as 10h.
7.7 Todas as divulgações serão realizadas na sede do
COMSEAN-Manaus, localizado na Avenida Perimetral, 22, Conjunto
Castelo Branco (C.S.U. do Parque 10 de Novembro).

8.10 A atuação dos Conselheiros, titulares e suplentes,
será considerada serviço de relevante interesse público e não
remunerada;
8.11 Cada entidade da Sociedade Civil não poderá ter
mais de um representante titular no Conselho Municipal de Segurança
Alimentar Nutricional.
9. COMISSÃO ELEITORAL
9.1. A Comissão Eleitoral é composta por:
- Presidente
- Vice-Presidente
- Secretário
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O Ministério Público Estadual será convidado a
acompanhar todo o Processo Eleitoral;
10.2. Os casos omissos neste edital serão analisados pela
Comissão Eleitoral;
10.3. O presente Edital entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus-AM, 20 de outubro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

8. DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO
8.1 A Assembleia de Eleição será coordenada pela
Comissão Eleitoral do COMSEAN/Manaus, com apoio financeiro,
logístico e de infraestrutura pelo Órgão Gestor da Política Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, tendo a duração de 4 horas, das 14h
às 18h, e sua realização será dia 27 de novembro de 2017, nas
dependências do Parque Municipal do Idoso - Fundação Dr. Thomas;
localizado a R. Rio Mar, S/N - Nossa Sra. das Graças, Manaus - AM,
69053-120.
8.2 O voto será secreto, mediante voto único, livre,
sigiloso, intransferível, não sendo aceito voto por procuração, em cédula
própria emitida pelo COMSEAN-Manaus por segmento da sociedade
civil (entidades ou organizações da sociedade civil votam apenas no
próprio segmento);
8.3 Terá direito a voz e voto representantes das
organizações da sociedade civil devidamente habilitados junto a
Comissão Eleitoral no prazo estabelecido.
8.4 Serão consideradas na Assembleia apenas a voz e
voto dos representantes habilitados;
8.5 Os 3 (três) Representantes mais votados por segmento
serão titulares e, os 3 (três) seguintes, por ordem de votação, serão
suplentes dos seus respectivos pares, em caso de vacância durante o
biênio 2017/2019;
8.6 Em caso de empate entre os candidatos titulares
eleitos em 3º lugar, das entidades do mesmo segmento, serão levados
em conta os seguintes critérios:
I - Antiguidade do Registro Legal;
II – Sorteio;
8.7 O resultado deverá ser lavrado em ata, em livro
próprio, com assinatura de todos os presentes;
8.8 O Resultado do Processo de eleição será encaminhado
ao
Conselho
Municipal
de
Segurança
Alimentar
e
Nutricional – COMSEAN-Manaus, para publicação no Diário Oficial do
Município;
8.9 Os membros titulares do Conselho e os respectivos
suplentes exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se a
reeleição consecutiva apenas uma vez por igual período;

PORTARIA Nº 109 / 2017 - SEMINF / GS
O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta do Auto do Processo nº
2017/17428/17490/00119-SEMINF, de 18.10.2017.
RESOLVE
DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “d” do
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, o
prestador de serviço temporário, abaixo indicado, admitido sob a égide
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
Matricula
124.631-3A

Nome
JULINHO TANANTA DOS SANTOS

A contar
17.10.2017

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, em Manaus, 18 de outubro de 2017.
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PORTARIA N° 130/2017 - SEMINF / GSS.
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, publicada
no DOM, edição nº 4193, em 22 de agosto de 2017;

tampa fixa, com 02 aberturas, conforme descrições contidas na
Autorização de Compras no SRP nº 00133/2017 do Compras Manaus
/UGCM/SEMEF, decorrente do Pregão Presencial nº 119/2016–CML/PM e
Ata de Registro de Preços nº 0073/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF.
4.FUNDAMENTO LEGAL: Parecer nº. 332/2017-ATJ/SEMINF,
constante no Processo Administrativo nº 2017/17428/17493/00041.
Manaus, 19 de outubro de 2017.

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 01463 – SEMINF,
celebrado em 04/09/2017;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17532 / 00006, resolve:
DESIGNAR o servidor abaixo identificado, para exercer a
partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do referido
contrato, que tem como finalidade a execução da obra/serviço
discriminada no objeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA EM
CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS NO PARQUE DAS
LARANJEIRAS, LOCALIZADA NA AV. PROFESSOR NILTON LINS –
BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS, EM MANAUS / AM.
SERVIDOR
ENGº CIVIL ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA COELHO

CREA
5665-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 20 de
outubro de 2017.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
PORTARIA Nº088/2017/PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.
CONSIDERANDO os art. 67 e seus respectivos
parágrafos, arts. 73 e 76 da Lei nº8.666/93 que prevê a necessidade de
comissão para atestar o cumprimento das compras e contratos
celebrados pela Administração Pública.
CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato
nº006/2017 que entre si celebram o Município de Manaus por meio do
Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA
RESOLVE:

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor JULINHO
TANANTA DOS SANTOS,
Auxiliar de Serviços Municipais
Servente/RDA, Matrícula nº 124.631-3A.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base
nos termos da cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Contrato da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme autos do
Processo nº 2017/17428/17490/00119-SEMINF, de 18.10.2017.
4. VIGÊNCIA: a contar de 17.10.2017.
Manaus, 18 de outubro de 2017.

I- INSTITUIR Comissão para Acompanhamento, Fiscalização
e Atesto da execução do Termo de Contrato nº006/2017, referente ao
fornecimeto de gêneros alimentícios (café e acúcar) para atender a
demanda do IMPLURB, constantes do Processo Administrativo
nº2017/796/824/003450;
II- DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como
membros da referida Comissão:
Servidor(a)
Raimunda Cláudia Frazão de Souza
Giselle Oliveira da Cruz
Cilene Alves de Sena
Suplente
Paulo Márcio Soares Vasconcelos

Matrícula
114.328-0A
089.000-6H
114.309-3A
114.300-0A

III- ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
operando seus efeitos a partir de 06/10/2017.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de outubro de 2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato
nº. 005/2017, celebrado em 19.10.2017.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa
ANDRÉ T. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP
3.OBJETO: Inclusão de Fonte de Recursos nº 0126000 ao Contrato
nº 005/2017, referente à Aquisição de 4.500 (quatro mil e quinhentos)
unidades de Tambor de Ferro, descrição: TAMBOR, material(is): ferro, cor:
a ser definida, dimensão(ões): 85cm x 60cm (A x D), variação de +5%,
capacidade: 200 litros, peso: 13kg vazio, característica(s) adicional(is):
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PORTARIA Nº089/2017/PRES/IMPLURB

RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.

I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão de Licitação
do IMPLURB, referente ao Julgamento Final do Pregão Presencial nº
003/2017, destinado à contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de locação de rádios de comunicação, para atender as
necessidades do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, conforme
especificações constantes no Processo Administrativo supracitado;

CONSIDERANDO os art. 67 e seus respectivos
parágrafos, arts. 73 e 76 da Lei nº8.666/93 que prevê a necessidade de
comissão para atestar o cumprimento das compras e contratos
celebrados pela Administração Pública.
CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato
nº007/2017 que entre si celebram o Município de Manaus por meio do
Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa
S.DE O. PEREIRA-ME.
RESOLVE:

II – PUBLIQUE-SE o presente despacho no Diário Oficial
do Município – DOM;
contratações.

III – DETERMINAR a DIAF as providências necessárias as

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB

I- INSTITUIR Comissão para Acompanhamento,
Fiscalização e Atesto da execução do Termo de Contrato nº007/2017,
referente ao fornecimeto de materiais de copa e cozinha (copos
descartáveis – café e água) para atender a demanda do IMPLURB,
constantes do Processo Administrativo nº2017/796/824/003450;

Manaus, 26 de outubro de 2017.

II- DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como
membros da referida Comissão:
Servidor(a)
Raimunda Cláudia Frazão de Souza
Giselle Oliveira da Cruz
Cilene Alves de Sena
Suplente
Paulo Márcio Soares Vasconcelos

Matrícula
114.328-0A
089.000-6H
114.309-3A
114.300-0A

III- ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
operando seus efeitos a partir de 06/10/2017.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS

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

(*) PORTARIA Nº. 079/2017 - SMTU

Manaus, 26 de outubro de 2017.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus c/c Decreto publicado no Diário Oficial do
Município nº 4163, de 11 de julho de 2017;
CONSIDERANDO o
2017/14908/14973/01566-SMTU;

Processo

Administrativo

nº.

CONSIDERANDO o requerimento para elaboração de
estudos visando a migração do serviço para um plano de saúde nos
moldes previstos nos Editais do concurso público nº 001/1997 de 21 de
outubro de 1997, Edital nº 001/1999 de 08 de setembro 1999 e Edital nº
001/2004 de 30 de janeiro de 2004;

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO (IMPLURB), no uso de suas
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o teor da Ata de Julgamento Final da
Comissão de Licitação do IMPLURB, anexa nos autos, pertinente ao
Processo Licitatório nº 2017/00796/00824/0/002539 na modalidade de
Pregão Presencial nº 003/2017/CL/IMPLURB;
CONSIDERANDO que a Comissão declara que os atos
praticados estão consubstanciados na ata de julgamento assinada por
todos os membros e participantes licitantes e que obedecem todas as
normas do Edital de Licitação;
CONSIDERANDO ainda a inexistência de qualquer vício,
irregularidade, ou recurso pendente ao referido Processo Licitatório e ainda
ao Termo de Adjudicação assinado pelo Pregoeiro do certame em epígrafe
e o Parecer nº. 114/2017 da Procuradoria Jurídica do IMPLURB;

CONSIDERANDO a morosidade para a realização de
exames, cirurgias e procedimentos médicos que podem ocasionar dano
irreversível a saúde dos funcionários desta Autarquia.
RESOLVE:
I – CONSTITUIR grupo de estudo com o objetivo da
viabilidade de implantação do plano de saúde, em processo acima
referenciado, composta pelos funcionários abaixo elencados:
1. Amanda Maria Paz de Almeida - matrícula nº 12062
2. Manuel de Paiva Aguiar – matrícula nº 10127
3. Francisca Vanuza Pereira da Silva Santiago – matrícula nº 11248
4. Elka Christiane Assayag de Lira – matricula nº 11230
5. Nelcineide de Freitas Pinto Fernandes – matrícula nº 10013
6. Delcirene Souza de Assunção – matricula nº 10465
II – Tal mister será sem ônus para os cofres públicos,
sendo considerado serviço relevante prestado ao município;
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III – O prazo para conclusão dos trabalhos deste grupo
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação.
CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes
Urbanos – SMTU, em Manaus, 26 de setembro de 2017.

quinhentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) à conta da
seguinte programação orçamentária 54200 Programa de Trabalho
15.122.4002.2358.0000 Fonte de Recurso 02100000 Natureza da
Despesa 33903981, ficando o saldo remanescente a ser empenhado
conforme liberação de cota.
FUNDAMENTO: Processo Administrativo n.º 2017/14908/14938/00044SMTU e artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações.
Manaus, 19 de outubro de 2017.

(*) Republicação da Portaria nº. 079/2017-SMTU, publicado no DOM nº. 4217, de
28/09/2017, inserindo-se alterações.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 011/2014SMTU.
PARTES: Superintendência Municipal De Transportes Urbanos - SMTU
e o Banco do Brasil S/A.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da
Vigência do prazo contratual, alteração das especificações para melhor
adequação técnica do objeto e o reajuste no percentual de 1,73% de
acordo com o INPC – índice nacional de preços ao consumidor, dos
valores convencionados no contrato original.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo do contrato alhures por 12 (doze)
meses, a contar da data do encerramento do período contratual, ou seja,
compreendendo o período de 21/10/2017 à 20/10/2018.
VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de R$93.845,62
(noventa e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do presente
aditivo foi empenhada parcialmente sob a Nota de Empenho n.º
2017NE00500, de 17/10/2017, no valor de R$18.247,76 (dezoito mil,
duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) à conta da
seguinte programação orçamentária 54200 Programa de Trabalho
15.122.4002.2358.0000 Fonte de Recurso 02100000 Natureza da
Despesa 33903981, ficando o saldo remanescente a ser empenhado
conforme liberação de cota.
FUNDAMENTO: Processo Administrativo n.º 2017/14908/14938/00042SMTU; artigo 57, II e artigo 65, I, “a” e §8.º, ambos da Lei Federal n.º
8.666/93 com alterações.

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 2017/13468/13470/00016 - FMC
Assunto: Inexigibilidade de Licitação.
DESPACHO
CONSIDERANDO o que consta do Processo
Administrativo nº 2017/13468/13470/00016 de interesse do Fundo
Municipal de Cultura – FMC e SINDICATO DAS EMPRESAS DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇOES E PESQUISAS DO ESTADO DO
AMAZONAS – SESCON-AM.
Fica declarado inexigível o procedimento licitatório com
fundamento no art. 25, II, c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93 para a inscrição
de 02 (dois) servidores do Conselho Municipal de Cultura – CMC, no
17º CONESCAP – Convenção Nacional das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas, a ser realizado nos dias 15 a 17 de novembro de 2017, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por intermédio da dotação
orçamentária nº. 13.122.4002.2358.0000 – Contratação de Serviços para
Manutenção Funcional, Fonte do Recurso: 01000000 – Recursos
Ordinários; Natureza da Despesa: 33903948 – Serviços de Seleção e
Treinamento, nos termos e justificativas constantes nos autos.

Manaus, 19 de outubro de 2017.
ratificação.

A consideração do Senhor Presidente, solicitando
Manaus, 19 de outubro de 2017.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 012/2014SMTU.
PARTES: Superintendência Municipal De Transportes Urbanos - SMTU
e o Banco do Brasil S/A.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do
prazo do Termo de Contrato Nº 012/2014, por 12 (doze) meses.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo do contrato alhures por 12 (doze)
meses, a contar da data do encerramento do período contratual, ou seja,
compreendendo o período de 21/10/2017 à 20/10/2018.
VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de R$ 7.790,00
(sete mil, setecentos e noventa reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do presente
aditivo foi empenhada parcialmente sob a Nota de Empenho n.º
2017NE00519, de 06/10/2017, no valor de R$1.536,36 (hum mil,

Pelo exposto acima, ratifico nos termos do art. 25, caput,
inciso II, c/c Inc. VI do art. 13, c/c art. 26 da Lei n. 8.666/93, a
inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo n. 2017/13468/
13470/00016 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – FMC, conforme
os termos e justificativas constantes no processo supracitado.
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Publique-se, cumpra-se.
Manaus, 19 de outubro de 2017.

Manaus, quinta-feira, 26 de outubro de 2017
(*) EDITAL 01/2017 – CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
DISPÕE SOBRE A SELEÇÃO PÚBLICA
PARA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL.
A Prefeitura Municipal de Manaus, por intermédio do
Conselho Municipal de Cultura – Gestor do Fundo Municipal de Cultura,
no uso de suas atribuições legais, torna pública, para o conhecimento
dos interessados, o presente Edital, regulamentando o apoio aos entes
da Sociedade Civil de Direito Privado legalmente constituídos como
pessoa jurídica que não possuam finalidade lucrativa e que possuam em
seu objeto social, atividades compatíveis com o objeto deste ato e que
desejam apresentar projetos de pesquisa e restauro da memória
histórica da cidade de Manaus, nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº
13.019/14 e alterações posteriores.
1.

DO OBJETO

1.1.

O presente instrumento foi instituído com o objetivo de fornecer
apoio cultural/financeiro aos entes supracitados, tendo por objetivo
a pesquisa, difusão, prospecção, preservação, restauração e
fomento das manifestações culturais materiais e imateriais que
retratam o passado histórico da cidade de Manaus nos segmentos
artísticos de Cinema e Vídeo, Artes Visuais, Literatura, Dança,
Culturas Étnicas, Música, Teatro e Cultura Popular, promovendo a
preservação dos mesmos, restauro de bens degradados ou em
vias de degradação, ou todo e qualquer bem cultural que retrate a
Memória Histórica da Cidade de Manaus.
Identificar os requisitantes aptos a receber tal apoio financeiro.
O apoio financeiro do Município de Manaus para as obras de
relevante valor histórico para a cidade de Manaus será destinado
exclusivamente de acordo com as exigências estabelecidas neste
Edital e se dará por intermédio de termo de fomento.
O valor disponibilizado para apoios culturais será de R$
200.000,00 (Duzentos Mil Reais) e correrá por conta da rubrica
orçamentária 13.392.1111.3053.
Os valores dos apoios financeiros serão divididos em quantos
projetos possíveis, respeitados os limites impostos no item 1.4, e
os limites orçamentários do Fundo Municipal de Cultura para o
exercício de 2017.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

2.0. INSCRIÇÃO
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Os projetos de que trata a presente Chamada Pública deverão
ser inscritos entre as 08:00h do dia 26 de Outubro de 2017 e
17:00h do dia 27 de Novembro de 2017, através do
preenchimento do formulário de inscrição que estará disponível
na sede do Conselho Municipal de Cultura, com endereço abaixo
citado, e no sítio eletrônico do Conselho Municipal de Cultura,
http://www.concultura.manaus.am.gov.br/
e
posterior
protocolização na unidade de protocolo do Conselho Municipal de
Cultura localizado Av. André Araújo, 2767- Aleixo – Manaus –
AM, CEP 69060-000 - Tel.:3632-2634, no horário de 08:00h às
17:00h de segunda à sexta-feira.
O Conselho Municipal de Cultura não se responsabiliza por
inscrições que não tenham sido finalizadas até o horário
estabelecido no item 2.1 independente do motivo.
Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de
anexos ao projeto depois de finalizada a inscrição.
Poderão inscrever-se para este Edital de Seleção Pública, os
entes da Sociedade Civil de Direito Privado legalmente
constituída como pessoa jurídica que não tenham finalidade
lucrativa e que possuam em seu objeto social, atividades de
natureza cultural e compatíveis com o objeto deste chamamento
público, e que estejam em pleno funcionamento por no mínimo
há mais de três (03) anos e regulares com suas obrigações
fiscais e demais reguladas na Lei 8.666/93 e 13.019/2014.
O proponente deverá preencher os campos referentes às
informações contidas nos formulários de cadastro do proponente
e do projeto, estando sujeito à desclassificação caso as mesmas
não sejam verídicas.
O descumprimento de quaisquer destas condições implicará na
impugnação do projeto em qualquer fase do processo seletivo.
No formulário de cadastro de projeto, além do preenchimento, o
proponente deverá anexar, obrigatoriamente:

a)

Plano de trabalho e planilha orçamentária, conforme modelo
disponibilizado no sítio do Conselho Municipal de Cultura (Anexo
I), detalhando todas as despesas que serão custeadas com o
montante global pleiteado. Na planilha orçamentária poderão
estar previstas despesas com material de expediente, técnicos,
aquisição e locação de instrumentos de restauro, aquisição de
insumos, serviços de segurança patrimonial, locação de
infraestrutura básica, transporte, contratação de mão de obra
especializada, e afins;
b)
Cronograma de atividades, conforme modelo disponibilizado no
sítio do Conselho Municipal de Cultura (Anexo I), demonstrando
as ações necessárias à realização do projeto;
c)
Plano de divulgação, detalhando as peças de divulgação que
serão produzidas, destacando que o produto final terá que
obrigatoriamente ter a logomarca da Prefeitura de Manaus e do
Conselho Municipal de Cultura, em qualquer meio.
d)
Declaração de adimplência, conforme modelo disponibilizado
no sítio do Conselho Municipal de Cultura;
e)
Portfólio de atividades culturais, comprovando a experiência
em atividades culturais, descrevendo as atividades realizadas e
ainda comprovação por meio de ilustrações, matérias de jornais,
entre outros materiais comprobatórios.
f)
Termo de autorização para utilização de imagens, ilustração,
texto e áudio e cessão de direitos autorais para publicação e
divulgação em papel e mídia digital pelo prazo não inferior a
5 (cinco) anos anexados à inscrição e assinado pelo
proponente, com firma reconhecida, conforme Anexo II,
disponibilizado no sítio do Conselho Municipal de Cultura;
2.8. Também deverão ser apresentadas as seguintes documentações
para pessoa jurídica:
a)
Estatuto Social devidamente registrado em cartório;
b)
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, há
mais de 03 (três) anos;
c)
Apresentar a comprovação de existência de sede do ente
proponente, e em caso de realização de diligências ou serviços
fora de sua sede, apresentar local ou locais para a realização dos
mesmos através de um dos seguintes documentos atualizados:
conta de água, luz, telefone, IPTU, declaração ou contrato de
aluguel ou cessão de uso;
d)
Ata de eleição para a escolha dos seus dirigentes, atualizada,
devidamente registradas em cartório;
e)
Certidões Negativas de Débitos exigidas pela Lei 8.666/93.
2.9. É vedada a inscrição de pessoas jurídicas que tenham em seu
quadro diretor servidores do Conselho Municipal de Cultura –
CMC e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos –
Manauscult, e demais servidores da Prefeitura de Manaus,
membros da Comissão de Seleção e/ou seus respectivos
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta e colaterais ou
por afinidade até o terceiro grau, inclusive. É exigida Declaração
registrada em cartório acerca da não consanguinidade tratada
neste item.
a)
A inscrição também será vedada às pessoas jurídicas que estejam
com prestação de contas em atraso, indeferida e/ou não
regularizada com este Ente Público deflagrador do certame, com
entes Estaduais e Federais, oportunidade na qual deverão
apresentar declaração de próprio punho afirmando não possuírem
quaisquer pendências nas esferas governamentais citadas.
2.10. Os formulários anexos ao presente edital servem de modelos
condutores, podendo os solicitantes, apresentarem modelos
próprios, desde que possuam em seu conteúdo os itens e valores
elencados nos modelos em anexo.
2.11. As Declarações constantes nos Anexos II a VI deverão ser de
preenchimento obrigatório.
2.12. As inscrições são gratuitas e abertas a todos os interessados.
3.0. DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1.

3.2.

No âmbito desta Chamada Pública serão comprometidos
recursos no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
oriundos do orçamento do Fundo Municipal de Cultura – FMC,
não criando obrigatoriedade ao Fundo Municipal de Cultura em
dispender valores integrais.
Os recursos para os projetos apoiados poderão ser liberados em
parcela única desembolsada após a assinatura do termo de
contrato de patrocínio ou de forma fracionada.
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3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Havendo disponibilidade orçamentária, a critério do Conselho
Municipal de Cultura, poderão ser contemplados outros projetos,
respeitando a ordem de classificação publicada.
Os recursos financeiros provenientes desta Chamada Pública
deverão ser aplicados em modalidade de investimento que não
apresente risco de perda dos recursos.
A participação na presente Chamada Pública não impede que os
proponentes obtenham outros recursos junto à iniciativa privada
ou setor público, utilizando ou não as leis brasileiras vigentes de
incentivo à cultura. É vedada, entretanto, a sobreposição de
recursos sobre as mesmas metas e rubricas no orçamento a ser
encaminhado aos patrocinadores/parceiros/incentivadores do
projeto.
O Conselho Municipal de Cultura reserva-se ao direito de
contemplar o projeto selecionado com valor parcial, não se
comprometendo ao dispêndio do valor total solicitado pelo
proponente.
O patrocínio Financeiro ao projeto selecionado está condicionado
à disponibilidade orçamentária e financeira do Conselho
Municipal de Cultura por intermédio do Fundo Municipal de
Cultura e não gera obrigações futuras com os apoiados.

4.2.
4.3.
a)
b)
4.4.
4.5.
a)

b)

c)

4.6.

4.7.

Os projetos aprovados pela Comissão de Seleção passarão
ainda por uma análise jurídica quanto à possibilidade legal de
execução, sendo eliminados os projetos que não estiverem de
acordo com as legislações vigentes.
4.9. O resultado final apurado pela Comissão de Seleção, registrado
em ata, será publicado no Diário Oficial do Município de Manaus
e no portal do Conselho Municipal de Cultura
(http://www.concultura.manaus.am.gov.br/) com indicação do
nome do proponente, titulo do projeto e valores concedidos.
4.10. Da decisão final da Comissão de Seleção caberá recurso ao
Presidente do Conselho Municipal de Cultura no prazo de 03
(três) dias uteis a contar da publicação do resultado, e da decisão
deste não caberá recurso.
5.0. DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE
FOMENTO.
5.1.

5.2.

4.0. SELEÇÃO
4.1.

4.8.

Os projetos inscritos na presente Chamada Pública serão
avaliados por 3 (três) servidores públicos, sendo a comissão de
seleção formada preferencialmente, mas não obrigatoriamente,
por um representante do Conselho Municipal de Cultura e por
mais dois servidores, todos definidos pelo Presidente do
Conselho Municipal de Cultura. Após a emissão de parecer
fundamentado, o projeto será submetido à aprovação do
Presidente do Conselho Municipal de Cultura.
A análise dos projetos pelos servidores responsáveis por cada
projeto distribuído levará em conta, além da relevância cultural,
os critérios estabelecidos neste Edital.
É vedada a participação na Comissão de Seleção, descrita no
item acima, de membros que:
Tenham participado de alguma das instituições proponentes nos
últimos dois anos, ou se tal situação ocorra quanto ao cônjuge,
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; e
Estejam litigando judicial ou administrativamente com algum dos
proponentes inscritos, assim como seu respectivo cônjuge ou
companheiro (a).
O Membro da Comissão que incorrer em impedimento deve
comunicar o fato ao referido colegiado, abstendo-se de atuar, sob
a pena de nulidade dos atos que praticar.
A Comissão de Seleção examinará o conteúdo dos projetos e o
contexto em que ficar inserida de acordo com o ranking de
pontuação tendo em vista os seguintes critérios:
Histórico do proponente – Será analisado o histórico
de atividades desenvolvidas pelo proponente que demonstre
sua capacidade de desenvolver as atividades previstas no
projeto;
Qualidade técnica da proposta – Será analisada a qualidade da
proposta apresentada, por meio da observância dos seus
objetivos, justificativa, público-alvo, resultados esperados,
orçamento e proposta cultural;
Impacto sociocultural no contexto local/regional – Serão
considerados pela comissão os impactos sociais, econômicos e
culturais das atividades a serem desenvolvidas pelo proponente,
antes, durante e/ou depois da total execução do projeto, e os
impactos que possam vir a exercer sobre a localidade, tais como
movimentação da cultura local, utilização de mão de obra e
insumos especializados, redução do impacto ambiental,
capacitação de novos agentes, entre outros.
Cada projeto será avaliado por, no mínimo, 3 (três) membros da
Comissão de Seleção, e pontuado conforme os critérios previstos
nas alíneas “a” à “c” mencionados no item 4.5. A nota máxima da
soma dos itens avaliados será de 30 pontos, sendo 10 pontos
atribuídos como nota máxima de cada item. Os projetos que não
alcançarem a pontuação mínima de 18 (dezoito pontos) pontos
na soma das notas aferidas em cada critério de seleção serão
desclassificados.
Os relatórios de análise das pontuações será único por projeto
com notas definidas em conjunto pela Comissão de seleção.

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

s)
t)
u)

O Conselho Municipal de Cultura somente solicitará
documentação, bem como o cumprimento das condições de
elegibilidade do proponente aos projetos selecionados para
patrocínio financeiro.
Documentação exigida do Proponente Pessoa Jurídica, quando
aplicável, para habilitação:
Cópia do Protocolo de Inscrição e do Projeto;
Nova planilha orçamentária conforme modelo disponibilizado pelo
Conselho de Cultura, readequando os custos do projeto ao valor
de patrocínio financeiro efetivamente concedido pela Comissão
de Seleção (na possibilidade dos valores arbitrados pela
Comissão de Seleção não serem os solicitados no projeto);
Cronograma de execução do projeto onde conste o detalhamento
das ações necessárias à efetiva realização da proposta;
Cópia autenticada do Contrato ou Estatuto Social atualizado da
instituição;
Cópia da Certidão de Registro do Estatuto Social no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos (RTD) ou correspondente;
Cópia autenticada da ata de posse da ultima eleição ou das duas
ultimas alterações contratuais, registradas em cartório;
Certificado de regularidade de inscrição e situação cadastral do
CNPJ;
Cópia de RG e CPF do dirigente ou representante legal da
instituição;
Cópia do comprovante de residência do representante legal da
instituição;
Declaração de adimplência, com firma reconhecida, assinada
pelo representante legal da instituição;
Certificado de regularidade de situação relativa ao FGTS;
Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa
da União;
Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Fazenda
Estadual;
Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Fazenda
Municipal;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições
previdenciárias e as de terceiros;
Termo de Autorização de Uso de Imagem, Texto, Voz e Nome, e
Termo de Cessão não oneroso dos Direitos Autorais do projeto e
seus resultados à Prefeitura Municipal de Manaus e ao Conselho
Municipal de Cultura pelo prazo não inferior a 05 (cinco) anos,
devendo ser preenchido e assinado, com firma reconhecida, pelo
representante legal da instituição ou pelo Proponente quando
Pessoa Física.
Declaração com assinatura reconhecida de que a recebedora de
recursos possui comprovadas e satisfatórias condições técnicas
de funcionamento e atribuições regimentais ou estatutários
relacionados ao objeto do termo de colaboração;
Declaração, sob responsabilidade civil, administrativa e criminal,
que os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição da República Federativa do Brasil;
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 da Prefeitura de Manaus, do Conselho Municipal de
Cultura e seus Conselheiros, e ainda da Manauscult;
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5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
a)
b)

c)
5.9.

Todas as certidões mencionadas deverão estar válidas no ato da
contratação, sendo de responsabilidade do proponente a
atualização destas, sob a pena de eliminação do certame.
Após a análise da documentação e a publicação da relação dos
habilitados no portal eletrônico do Conselho Municipal de Cultura
e no Diário Oficial do Município - D.O.M., o proponente habilitado
deverá providenciar a abertura de conta bancária no banco
Bradesco, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil,
específica para a movimentação dos recursos financeiros,
apresentando o respectivo comprovante (extrato zerado), para
prosseguir a etapa de repasse dos recursos financeiros.
A conta bancária deverá ter o candidato habilitado como único
titular. Não serão aceitas contas conjuntas ou de terceiros, à
exceção de exigências estatutárias da pessoa jurídica.
O prazo para apresentação do comprovante da abertura da conta
bancária, específica para a movimentação do patrocínio
financeiro, será de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
publicação do resultado da etapa de habilitação.
O proponente que incorrer na impossibilidade da abertura da
conta corrente será eliminado do certame.
Serão inabilitados os projetos selecionados para contratação:
Cuja documentação não esteja completa ou com prazo de
validade vencido;
Cujo proponente estiver em atraso com qualquer prestação de contas
junto ao Conselho Municipal de Cultura, à Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult, a qual este Conselho é
órgão colegiado e qualquer ente Público Estadual ou Federal.
Cujo proponente não comprovar tempo de atividade ou
experiência profissional requeridos nesta Chamada Pública;
A documentação descrita no item 5.2, deverá ser entregue
diretamente na sede do Conselho Municipal de Cultura à Av.
André Araújo, 2767- Aleixo, CEP 69060-000 – Manaus – AM.

6.2.

6.3.
6.4.

8.1.

8.2.

O período das inscrições para participação nesta Chamada
Pública discorrerá conforme o previsto no item 2.1.
Os prazos são contados em dia útil, excluindo-se o dia do início e
incluindo-se o do final, sendo postergado automaticamente ao
primeiro dia útil seguinte nos casos de o dia do vencimento
sobrevier em dia não útil.
Os prazos iniciam-se com a publicação do atos em Diário Oficial
do município.
A execução do projeto deverá obedecer ao descrito no Cronograma
de Atividades, não podendo ultrapassar o prazo de vigência do Termo
de Contrato de Patrocínio a ser definido entre as partes.

7.0. CONTRATAÇÃO

O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos será feito
por uma Comissão de 3 (três) servidores públicos determinados
pelo Presidente do Conselho Municipal de Cultura, podendo
ocorrer visitas e reuniões ou outras formas de avaliação a critério
da mesma.
Os bens permanentes porventura adquiridos, produzidos,
transformados ou construídos com recursos do edital de
Chamada Pública ao longo da execução, ficam sob
responsabilidade do proponente, devendo este responder pela
sua correta utilização, guarda e zelo. Caso a organização da
sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes
com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem
será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá
formalizar promessa de transferência da propriedade à
administração pública, na hipótese de sua extinção.

9.0. PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1.

9.2.

9.3.

6.0. PRAZOS
6.1.

8.0. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

9.4.
9.5.

Após o recebimento dos recursos, os proponentes contemplados
deverão, em até 30 (trinta) dias corridos após a execução de
todas as etapas do projeto, apresentar o relatório de patrocínio
das atividades realizadas e os demais documentos para a
prestação de contas do patrocínio, observando as legislações
vigentes, em especial as Leis 8.666/93 e 13.019/14 e a
Resolução nº 12/2012 do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas que trata acerca do processo de transferências
voluntárias.
Todo material de divulgação deverá ser apresentado
preferencialmente em original e com fotos que comprovem a
aplicação prática no relatório final do evento como item de
prestação de contas.
Após a conclusão da execução do projeto e aprovada a
prestação de contas, o Conselho Municipal de Cultura, com base
nos pareceres, poderá emitir certificado de conclusão do projeto
e providenciará a publicidade do resultado das análises das
prestações de contas em seu portal eletrônico e em Diário Oficial
do Município.
Caso a prestação de contas não seja entregue ou aprovada,
serão adotadas as medidas legais cabíveis, nos termos da
resolução nº 12/2012 – TCE/AM e demais legislações aplicáveis.
Cabe ao proponente a manutenção de toda documentação
referente ao projeto, devendo a mesma ser mantida em arquivo
de boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da
prestação de contas.

10.0. DAS CONTRAPARTIDAS

7.1.

Para recebimento dos recursos financeiros os candidatos
habilitados deverão assinar o Termo de Fomento no Conselho
Municipal de Cultura, conforme agendamento a ser definido.
Caso o contrato não seja assinado no prazo definido, o projeto
será desclassificado.
7.2. Dos Termos de Parecerias constarão:
7.2.1. Cláusula de contrapartidas de divulgação de imagem da
Prefeitura de Manaus e do Conselho Municipal de Cultura e
demais cláusulas que o Ente Público estabelecer visando à
proteção do interesse público.
7.2.2. Disposição que permita a rescisão do apoio pelo Conselho
Municipal de Cultura sem prejuízo de outras sanções
contratualmente cabíveis na hipótese de se verificar atraso ou
irregularidades na execução do projeto, assim como do não
cumprimento das contrapartidas estabelecidas entre as partes.
7.3. Os projetos contratados 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.
7.4. O descumprimento parcial ou total do contrato poderá ensejar a
devolução integral dos valores já disponibilizados aos
patrocinados pelo Conselho Municipal de Cultura, acrescidos de
juros, correção monetária e multa de 10% (dez por cento) do
valor integral repassado.

10.1. A menção à Prefeitura Municipal de Manaus e ao Conselho
Municipal de Cultura - ConCultura deverá ser inserida em todas
as peças de divulgação, inclusive nos releases distribuídos à
imprensa, entrevistas concedidas pela equipe do projeto, de
forma padronizada previamente estabelecida e da seguinte
forma:
a)
Logomarca da Prefeitura Municipal de Manaus e do Conselho
Municipal de Cultura - ConCultura sob a chancela “Parceria - nº
xx”;
b)
Logomarcas das demais Empresas e Instituições apoiadoras
poderão ter seu respectivo crédito sob a chancela “Apoio”, “Apoio
cultural” ou “Patrocínio” nos produtos e peças de divulgação,
permitindo-se a fixação de suas logomarcas;
10.2. Será obrigatória a aplicação da logomarca Institucional
mencionada no item 10.1 em todos os itens de divulgação que
venham a ser produzidos pelo proponente de acordo com o
Plano de Divulgação apresentado no projeto, da seguinte forma e
conforme cada caso:
a)
Vestuário: Nas camisetas de todos os executores do projeto ou
colaboradores, de maneira visível;
b)
Faixas;
c)
Em filipetas, banners, cartazes, estandartes, leques ou
ventarolas e outros materiais de divulgação em tamanho e
local a ser previamente aprovado junto o Conselho Municipal de
Cultura.
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10.3. Todo o material de divulgação deverá ser previamente aprovado
junto ao Conselho Municipal de Cultura, antes da finalização de
cada peça, para que seja garantida a correta utilização da
identidade visual do ConCultura.
10.4. As logomarcas serão disponibilizadas no portal do Conselho
Municipal de Cultura (http://concultura.manaus.am.gov.br/).
11.0. DISPOSIÇÕES GERAIS

2. OUTROS PARTÍCIPES
NOME:

CGC / C.P.F.:

ENDEREÇO:

CEP:

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO:
TÍTULO DO OBJETO:

11.1. O responsável pelo projeto selecionado deverá encaminhar ao
Conselho Municipal de Cultura a cessão total de direitos de uso
de imagem das atividades realizadas com a parceria, convenio,
patrocínio ou outro instrumento congênere que se estabeleça
entre o ente público e a sociedade civil, que poderão ser
utilizadas em ações de divulgação do ConCultura. Reserva-se
ainda, o ConCultura ao direito de citar, para fins de divulgação
institucional, a concessão dos recursos da Prefeitura Municipal
de Manaus aos proponentes selecionados.
11.2. Não serão fornecidas cópias de documentos, certificados ou
certidões relativas à seleção do projeto, valendo, para tal fim, os
resultados publicados no Diário Oficial do Município de Manaus e
no portal do ConCultura.
11.3. É de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos
e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os
conexos, e propriedade industrial), bem como quaisquer outros
resultantes da contratação objetivada nesta Chamada Pública,
ficando o Fundo Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de
Cultura isentos de qualquer responsabilidade dessa índole.
11.4. Todo e qualquer ônus por questões de direitos autorais recairão,
exclusivamente, sobre o responsável pelo projeto. O proponente se
obriga a obter todas as autorizações necessárias, inclusive no que se
refere aos direitos autorais, junto aos respectivos autores de todas as
obras intelectuais utilizadas no projeto, dos herdeiros legais das
mesmas, ou eventuais cessionários, na forma da Lei 9.610/98.
11.5. A presente Chamada Pública poderá ser alterada, revogada ou
anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por motivo de
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito
a indenização ou a reclamação de qualquer natureza.
11.6. Os casos omissos e as situações não previstas na presente
Chamada Pública serão decididos pelo Presidente do Conselho
Municipal de Cultura.

E. A.:

PERÍODO DE VIGÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO:

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE):
ETAPA /
FASE

META

INDICADOR
FÍSICO
UND
QTD
Serviço
técnico
Serviço
técnico
Serviço
técnico
Serviço
técnico
Serviço
técnico
Serviço
técnico

ESPECIFICAÇÃO

1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

DURAÇÃO
(Dias)

5. PLANO DE APLICAÇÃO:
NATUREZA DA DESPESA

CONCEDENTE
R$

PROPONENTE
R$

TOTAL R$

ESPECIFICAÇÃO

Repasse Financeiro:
OBS:

12.0. OUTRAS INFORMAÇÕES
12.1. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão
ser obtidos através do e-mail conselho.cultura@pmm.am.gov.br e dos
telefones (92)3632-2634, e (92) 3632-1807.

OBS:
CONTRAPARTIDA:
-

TOTAL

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

Manaus, 25 de Outubro de 2017.

CONTRAPARTIDA
TOTAL GERAL (R$)

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:
MESES
CONCEDENTE

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO
METAS

(*) Republicado por conter incorreções no DOM 4232, página 41 publicado em 25
de outubro de 2017.

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

METAS

1. DADOS CADASTRAIS:
ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE:
ENDEREÇO
CIDADE:

7. CONTRAPARTIDA NÃO-FINANCEIRA OU FINANCEIRA

C.P.F. :

MESES
U.F.:

BANCO:

CEP:

DDD/TELEFONE:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE PRAÇA DE PAGAMENTO:
Nº:
C.P.F.:

NOME DO RESPONSÁVEL:
C. I. / ORGÃO EXP.:
ENDEREÇO:

METAS

CARGO:

FUNÇÃO:

E. A.:

MATRÍCULA:

CONCEDENTE

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO
METAS
METAS

CEP:
METAS
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8. DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO
DESCRIÇÃO

MATERIAL
(R$)

UND

QTD

SERVIÇOS

VALOR
TOTAL

VALOR UNT

TOTAL
GERAL

Nome:
CPF:
Identidade:

AQUISIÇÃO (R$)
Serv.

Assinatura com firma reconhecida
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Identidade:

Única

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(local)

AQUISIÇÃO
DESCRIÇÃO

UND

QTD

Sub-Total
VALOR UNT

VALOR
TOTAL

TOTAL
GERAL

9. DECLARAÇÃO

Eu, ___(nome do representante legal)____, portador do RG :_______,
CPF:__________, residente e domiciliado ___(endereço do representante
legal)___, como representante legal da ___(nome da entidade)____,
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 2017.

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro,
para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Manaus, para os efeitos e
sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito de mora ou situação de
inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da
administração pública municipal, estadual ou federal que impeça a
transferência de recursos, e que o proponente é apto a exercer as atividades
aqui propostas.
Termos em que
Pede deferimento,
Manaus, data.
Presidente da Associação ou Responsável

_____________________________
(assinatura do representante legal)
ANEXO IV - 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 entidade)____,
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 2017.

10. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

_____________________________
(assinatura do representante legal)

APROVADO
_________________________________________________
Márcio Gonçalves Bentes de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Cultura - CMC

Manaus, ** de ***** de 2017.
Presidente da Associação ou responsável

ANEXO II - 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 legal ou de próprio
responsável, autorizo, de forma expressa, o uso e a reprodução de som e
imagem (fotografias, ilustrações, áudio e vídeo,) anexados a proposta do
(OBJETO) por ocasião da inscrição e seleção no Edital de Seleção n.
01/2016 – CONCULTURA, sem qualquer ônus, em favor do Conselho
Municipal de Cultura - CMC, com sede na Avenida André Araújo, n. 2676 –
Manaus - AM, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.074.697/0001-94, para que a
mesma os disponibilize para utilização em futuras campanhas
institucionais, inclusive em seu site na Internet, sem custo para o Conselho
Municipal de Cultura, pelo período máximo de 5 (cinco) 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.

ANEXO V - 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 entidade)____,
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 aprendiz.
Manaus-AM, ___ de _____ de 2017.
_____________________________
(assinatura do representante legal)
ANEXO VI - 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 entidade)____,
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 2017.
_____________________________
(assinatura do representante legal)

Data
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COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DA SAÚDE,
torna público que realizará os seguintes procedimentos licitatórios:
PREGÃO ELETRONICO Nº 171/2017 – CML/PM PARA REGISTRO DE
PREÇOS
OBJETO: Eventual aquisição de Medicamentos para atender as
necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).
Edital disponível: a partir do dia 26.10.2017, das 10h às 18h (horário
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 26.10.2017, das 10h às 18h
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 09.11.2017 às 11h (horário de Brasília).

AVISO DE LICITAÇÃO
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados
à abertura das Propostas de Preços da TOMADA DE PREÇOS Nº
30/2017 - CML/PM, cujo objeto refere-se à “IMPLANTAÇÃO DE
ACADEMIA AO AR LIVRE COM EQUIPAMENTOS COM
ACESSIBILIDADE DA RUA SANTA MARIA, BAIRRO BRAGA MENDES,
MANAUS/AM”, para o dia 31/10/2017, às 09h30.
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário
das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376
ou 6333.
Manaus, 26 de outubro de 2017.

PREGÃO ELETRONICO Nº 172/2017 – CML/PM PARA REGISTRO DE
PREÇOS
OBJETO: Eventual aquisição de Medicamentos para atender as
necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).
Edital disponível: a partir do dia 26.10.2017, das 10h às
18h (horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 26.10.2017, das
10h às 18h (horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 09.11.2017 às 11h (horário de
Brasília).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO IMPLURB

Manaus-AM, 25 de outubro de 2017.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 003/2017 - CL/IMPLURB
A PREGOEIRA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO (IMPLURB), nomeada por meio da Portaria
nº 084/2017/PRES/IMPLURB, no uso de suas atribuições legais e,
AVISO DE PROSSEGUIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 150/2017-CML/PM
(SEMEF)
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o
prosseguimento do PREGÃO ELETRÔNICO N. 150/2017 – (SEMEF)
CML/PM cujo objeto refere-se ao “Registro de Preços para eventual
contração de serviço de locação de projetores de imagens e painel de
led, compreendendo a montagem, operação, desmontagem, transporte,
guarda e o fornecimento dos materiais a serem utilizados para atender
às necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos MANAUSCULT”.
Data e Horário: 27/10/2017 às 11h00 (Horário de Brasília)
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica online, através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o
endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375, das 10 às 19h.

CONSIDERANDO a realização da sessão pública do
Pregão Presencial nº 003/2017, Processo 2017.00796.00824.0.002539,
destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE
COMUNICAÇÃO, para atender as necessidades do Instituto Municipal
de Planejamento Urbano (IMPLURB) cujo critério de julgamento foi o
menor preço global, e observados os preceitos do Decreto Municipal nº
7.769 de 11/02/2015 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e ainda,
da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993,
RESOLVE:
ADJUDICAR o objeto do PREGÃO PRESENCIAL –
nº 003/2017 - CL/IMPLURB à licitante vencedora na forma abaixo
identificada:
EMPRESA
ANDRÉ DE VASCONCELOS DE GITIRANA

Manaus, 26 de Outubro de 2017.
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CNPJ

VALOR GLOBAL

10.855.056/0001-81

R$ 8.950,00

Manaus, 26 de outubro de 2017.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SMTU

AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – SMTU torna público que
fará realizar o seguinte procedimento:
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2017-CL/SMTU, Processo
Administrativo nº. 2017/14908/14938/00049.
Tipo: MENOR PREÇO ITEM
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO SOCIAL, PARA
VIABILIZAR AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ORIENTAÇÃO AO
USUARIO DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS DAS
DIVERSAS ZONAS DA CIDADE, ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE
ENSINO, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ESTAÇÕES DE BAIRRO.
Data de Abertura:09/11/2017.
Horário: 09:00 h. (nove horas)
O Edital completo do respectivo procedimento, poderá ser
adquirido na SMTU, na Rua Barão de Indaiá, 330 Flores, Manaus-AM,
no horário de 08:00 às 14:00h, de Segunda a Sexta-Feira (dias úteis e
de expediente). Informações, fone: 3632-2151.
Manaus, 20 de outubro de 2017
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