Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018.

Ano XIX, Edição 4315 - R$ 1,00

Poder Executivo
DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, o senhor RONILDO GOMES DE SOUZA para
exercer o cargo de Assessor Técnico II, simbologia DAS-2, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da
Lei nº 2.078, de 30-12-2015.
Manaus, 02 de março de 2018.

RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora
LUIZA MARIA BESSA REBELO, Secretária Municipal, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no
período de 06 a 10-03-2018, para participar da Avaliação de Curso de
Nível Superior, em Brasília/DF, sem ônus para o Erário Municipal
relativamente às passagens aéreas e às diárias;
II – DESIGNAR a servidora RICARDA PINHO GALVÃO,
Subsecretária Municipal de Gestão de Processos, para responder pelas
atribuições do cargo mencionado no item I, sem direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento
legal do titular, nos termos do art. 56, parágrafo único, do Decreto nº
2.581, de 23 de outubro de 2013.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.910/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.909/2018
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 disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício 829/2018 – SEMAD,
subscrito pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19630/00744,

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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0334/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4239/01112, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 29-11-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 15-09-1998 a 1409-2008, LICENÇA-PRÊMIO à servidora DULCE SANTIAGO DE LIMA,
Professor Nível Médio, matrícula 062.327-0 A, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.912/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificado;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.911/2018

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0583/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

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

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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/9648/01281, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 08-01-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 28-01-2003 a
27-01-2013, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ITEMAR DE MEDEIROS
PINHEIRO, Professor Nível Superior, matrícula 014.495-9 B, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0334/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/9648/01169, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 11-12-2017, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 27-02-2006 a 26-02-2016,
LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ANDREA VARELA TAVEIRA, Mag. Agente
de Educação Rural, matrícula 080.843-1 A, integrante do quadro de pessoal
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.913/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
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CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0170/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.915/2018

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4147/09711, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06
(seis) meses, referente ao decênio de 1º-02-2006 a 31-06-2016,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora EDNELZA DUARTE DE SOUZA,
Professor Nível Médio, matrícula 079.306-0 A, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.914/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0273/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED, em exercício;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/9648/01269, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06
(seis) meses, referente ao decênio de 29-05-2002 a 28-05-2012,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA MADALENA AMORIM DE
SOUZA ARCANJO, Professor Nível Médio, matrícula 065.250-4 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0584/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED, em exercício;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4239/01204, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06
(seis) meses, referente ao decênio de 28-02-1996 a 27-02-2006,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA DAS GRACAS CORREIA DOS
SANTOS, Professor Nível Superior, matrícula 081.152-1 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.916/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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,
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Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4239/01256, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06
(seis) meses, referente ao decênio de 26-03-2002 a 25-03-2012,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA,
Professor Nível Médio, matrícula 064.983-0 A, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0583/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED, em exercício;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.918/2018

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4238/00758, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06
(seis) meses, referente ao decênio de 14-02-2006 a 13-02-2016,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora ROSEMAR DE SOUZA MANETTI,
Professor Nível Médio, matrícula 079.511-9 A, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.917/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0585/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED, em exercício;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4238/00877, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06
(seis) meses, referente ao decênio de 10-06-2001 a 09-06-2011,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANA LUCIA PINTO DE LIMA, Professor
Nível Médio, matrícula 063.573-1 A, integrante do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0586/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED, em exercício;
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.919/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0584/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED, em exercício;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4238/00850, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06
(seis) meses, referente ao decênio de 30-12-2005 a 29-12-2015,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARCIA ELVIRA CAMARGO DA
SILVA, Professor Nível Médio, matrícula 109.672-9 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0584/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED, em exercício;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.921/2018

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4240/00640, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06
(seis) meses, referente ao decênio de 23-03-1999 a 22-03-2009,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA ONEIDE DE SOUSA, Professor
Nível Superior, matrícula 088.649-1 A, integrante do quadro de pessoal
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.920/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0169/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4147/08811, resolve
CONCEDER, a contar de 06-03-2018, pelo prazo de 06
(seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-1997 a 31-05-2007,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora IRIA AUGUSTA DE LIMA, Professor
Nível Médio, matrícula 010.281-4 B, integrante do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
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Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificado;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.922/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
identificado;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0577/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4241/01042, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-1997 a 31-052007, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ANDRE DOS SANTOS FREITAS,
Professor Nível Médio, matrícula 010.654-2 B, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0584/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4238/00799, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 14-02-2006 a 13-022016, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor JONATAS AMORIM CACELLA,
Professor Nível Médio, matrícula 079.422-8 A, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.924/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.923/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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,

identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0577/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças, em exercício;
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Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/9648/01234, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 02-03-2005 a
1º-03-2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor JUVENAL DA SILVA DOS
SANTOS, Professor Nível Superior, matrícula 104.669-1 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.926/2018

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

ALTERA Portaria por Delegação na forma
que especifica.
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.925/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 1087/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/4114/4147/01607, resolve
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 13.162/2017,
publicada no DOM Edição nº 4244, de 13.11-2017, que concedeu
Afastamento para Estudo a servidora LUCIA HELENA SOARES DE
OLIVEIRA, Professor Nível Médio, matrícula 112.937-6 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED, para retificar o nome da instituição de ensino que passa a ser
Universidade Federal do Mato Grosso, pertencente ao Polo Acadêmico
da Universidade do Estado do Amazona/UEA, mantendo-se inalterados
os demais termos da Portaria.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
identificado;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0584/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4241/01028, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-1997 a
31-05-2007, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor MANOEL ADLER
NASCIMENTO DE SOUZA, Professor Nível Superior, matrícula 014.5190 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.927/2018
CESSA OS EFEITOS de Portaria por
Delegação na forma que especifica.
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 a solicitação da servidora, adiante
identificada;
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CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1086/2018SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
2018/4114/4147/00798, resolve
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 25-01-2018,
os efeitos da Portaria por Delegação nº 8.595/2016, publicada no DOM
Edição nº 3928, 12 de julho de 2016, que concedeu afastamento para
estudo a servidora JULIA GRAZIELA BERNARDINO DE ARAUJO
QUEIROZ, Professor Nível Superior, matrículas 115.271-8 A/B,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

CASA CIVIL

PORTARIA Nº 034/2018-DERHUS/CASA CIVIL
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do
Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei 1.118, de
1º-09-1971,
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 01/2018-Telefonia, de 23-02-2018,
RESOLVE:
ALTERAR o gozo de férias do servidor WILTON PEREIRA
DOS SANTOS FILHO, Assessor II, CAD-2, matrícula nº 123.502-8A,
pertencente ao quadro de servidores comissionados da Casa Civil,
programado para março/2018, conforme Portaria nº 173/2017-Casa Civil,
publicada no DOM nº 4253, de 28-11-2017, para os seguintes períodos:
01 a 15-03-2018 (15 dias) e 01 a 15-07-2018 (15 dias).
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de fevereiro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.928/2018
AUTORIZA afastamento de dirigente na
forma que especifica.
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 nº 346/2018 –
GS/SEMMASDH, subscrito pelo Secretário Municipal da Mulher,
Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00540, resolve

PORTARIA Nº 036/2018-DERHUS/CASA CIVIL
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica
do Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei 1.118, de
1º-09-1971,
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 039/2018-DEP/Casa Civil, de 26-02-2018,
RESOLVE:

DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora
JANE MARA SILVA DE MORAES, Subsecretária Operacional, integrante
da estrutura organizacional da SECRETARIA DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH, nos dias
21 e 22-02-2018, para tratar de assuntos de interesse do Município, na
cidade Brasília/DF, com ônus para o Erário Municipal relativamente às
passagens aéreas e às diárias.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 02 de março de 2018.

ALTERAR o gozo de férias da servidora EDNA CÉLIA DE
SOUZA MELO, Assessor Técnico II, DAS-2, matrícula nº 072.654-0C,
pertencente ao quadro de servidores comissionados da Casa Civil,
programado para maio/2018, conforme Portaria nº 173/2017-Casa Civil,
publicada no DOM nº 4253, de 28-11-2017, para o período de 03-09 a
02-10-2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de março de 2018.
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FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Extrato do Contrato nº 001/2018-FSS, celebrado em
28 de fevereiro de 2018.
CONTRATANTES: Município de Manaus – FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE e a empresa D.M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA - ME.
OBJETO: O Contrato nº 001/2018-FSS tem por objeto o fornecimento de
cadeiras de rodas para higiene pessoal. Características adicionais:
conforme Termo de Referência.
VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia
de R$ 53.766,00 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato ficam empenhadas sob as NOTAS DE EMPENHO nº
2018NE00002 e 2018NE00003, datadas de 23-02-2018, no valor de R$
26.883,00 cada, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UNIDADE
GESTORA 110.703 – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE; FONTE
DO RECURSO: 02100000; NATUREZA DA DESPESA: 33903205.
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses,
devendo contar a partir data de publicação do extrato do contrato no
Diário Oficial do Município de Manaus.
FUNDAMENTO: O presente contrato decorre do Processo
Administrativo n° 2018/19309/19868/00002, que passa a fazer parte
integrante do presente instrumento.
Manaus, 01 de março de 2018.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Extrato do Contrato nº 002/2018-FSS, celebrado em
28 de fevereiro de 2018.
CONTRATANTES: Município de Manaus – FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE e a empresa A P SARUBBI - ME.
OBJETO: O Contrato nº 002/2018-FSS tem por objetivo o fornecimento
de cadeiras de rodas infantil. Características adicionais: conforme Termo
de Referência.
VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia
de R$ 74.520,00 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato ficam empenhadas sob as NOTAS DE EMPENHO nº
2018NE00004 e 2018NE00005, datadas de 23-02-2018, no valor de
R$ 37.260,00 cada, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UNIDADE
GESTORA 110.703 – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE; FONTE
DO RECURSO: 02100000; NATUREZA DA DESPESA: 33903205.
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses,
devendo contar a partir da data de publicação do extrato do contrato no
Diário Oficial do Município de Manaus.
FUNDAMENTO: O presente contrato decorre do Processo
Administrativo n° 2018/19309/19868/00002, que passa a fazer parte
integrante do presente instrumento.
Manaus, 01 de março de 2018.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização do
entendimento e atuação dos Procuradores desta Procuradoria Geral do
Município.
ORIENTA:

PORTARIA Nº. 024/2018 – PGM
A SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no
exercício das prerrogativas que outorga o artigo 122 da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO os Avisos de Férias do exercício de
2017/2018 com justificativas,
RESOLVE:
TRANSFERIR, o usufruto de férias dos servidores abaixo
identificados, por necessidade de serviços, do quadro de Pessoal da
Procuradoria Geral do Município, constante na Escala de Férias do
exercício de 2018, objeto da Portaria nº 092/2017 - PGM:
SERVIDOR
ANA CHRISTINA DE S. RODRIGUES
CRISTIANE COUTINHO TEIXEIRA
DELANO TADEU P. DE ALMEIDA
IZABEL CRISTINA SILVA D ELIMA
MAYARA BATISTA ALZIER
WALTER SIQUEIRA BRITO

ESCALA 2018
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL

MÊS DA TRANSFERÊ
NCIA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA

I – O recurso cabível em face das decisões interlocutórias
proferidas no âmbito dos Juizados Especiais das Fazendas Públicas
Estadual e Municipal, que versem sobre tutela provisória e/ou defiram
quaisquer providências cautelares ou antecipatórias no curso do
processo em desfavor da Fazenda Pública Municipal para evitar dano de
difícil ou incerta reparação, é o Agravo de Instrumento, previsto no art.
1.015 do CPC;
§1º O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Turma
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de
Justiça do Amazonas, nos termos do art. 127, §8º, da Lei Complementar
estadual nº 17/1997, com redação dada pela Lei Complementar estadual
nº 178/2017.
§2º O prazo de interposição do recurso, contado de forma
simples, é de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 1.003, §5º, c/c o
art. 219 do CPC e art. 7º da Lei nº 12.153/2009.
GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
DE MANAUS, em 23 de fevereiro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de o de 2018.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2018 - GPG/PGM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício
das atribuições conferidas pelo art. 8º, IX, da Lei nº 1.015, de 14 de
julho de 2006,

PORTARIA Nº 059/2018–GS/SEMEF

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.153/2009 (Lei dos
Juizados da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios) silencia quanto ao recurso cabível em face
das decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias
proferidas no âmbito dos Juizados de que trata;

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, em
exercício – SEMEF, na competência que lhe confere o artigo 128, inciso
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso
V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e

CONSIDERANDO o disposto nos art. 3º, 4º e 27 da Lei nº
12.153/2009 (Lei dos Juizados da Fazenda Pública dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) e no art. 1.015, I, da
Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil);

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de
29 de dezembro de 2014;

CONSIDERANDO o disposto no art. 219, parágrafo único,
da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil);
CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Lei nº
10.259/2001 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito
da Justiça Federal) e no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (Lei dos Juizados
da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios);

CONSIDERANDO, ainda, a Portaria por Delegação nº
072/2018, publicada no DOM nº 4312, de 27/02/2018, que concede
aposentadoria ao servidor IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO,
RESOLVE
I. CESSAR a Gratificação Técnica Fazendária – GTF do
servidor em referência, conforme abaixo.
NOME DO SERVIDOR
IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO

CONSIDERANDO o Enunciado FONAJEF nº 175,
expedido pelo Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais;
CONSIDERANDO o ATO n° 691, de 27 de novembro de
2017, expedido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas;
CONSIDERANDO a jurisprudência de Tribunais de outros
Estados em que foram instalados Juizados da Fazenda Pública;
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PONTOS GTF
400

Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 28 de fevereiro de 2018.

A CONTAR DE
27/02/2018

Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018
PORTARIA Nº 060/2018–GS/SEMEF
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, em
exercício – SEMEF, na competência que lhe confere o artigo 128, inciso
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso
V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e
CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de
29 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO, ainda, a Portaria por Delegação nº
060/2018, publicada no DOM nº 4312, de 27/02/2018, que concede
aposentadoria ao servidor LUIZ ATLAS BARBOSA DE CARVALHO,
RESOLVE
I. CESSAR a Gratificação Técnica Fazendária – GTF do
servidor em referência, conforme abaixo.
NOME DO SERVIDOR
LUIZ ATLAS BARBOSA DE CARVALHO

PONTOS GTF
400

A CONTAR DE
26/02/2018

Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 28 de fevereiro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA N.º 007/2018 – ESPI/SEMAD
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL - ESPI,
no exercício da competência que lhe foi delegada pela Portaria
n.º 276/2017– SEMAD,
CONSIDERANDO o disposto no Memorando nº 001/2018,
de 23/02/2018, da Comissão de Sindicância constituída na forma da
Portaria nº 005/2018-ESPI/SEMAD,
RESOLVE:
I – PRORROGAR, por mais quinze dias, nos termos do
artigo 236, parágrafo único, da Lei n.º 1.118, de 1º de setembro de 1971
– Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o prazo
estabelecido para a Comissão constituída por meio da Portaria
nº 005/2018-ESPI/SEMAD, publicada no DOM Edição 4297, de
01.02.2018, concluir os trabalhos referentes à Sindicância objeto do
Processo nº 2018/17108/17134/00002, de 08.01.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de março de 2018.
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Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 077/2018-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituta de servidora afastada
em virtude de férias.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ODETE DOS
SANTOS AMARAL, matrícula nº 108.807-6 A, para responder pelas
atribuições da função de confiança de Diretora do Departamento de
Informação, Controle, Avaliação e Regulação, simbologia FGS-6,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA, no período de 15-02-2018 a 01-03-2018, com direito
à percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em
substituição a titular ALDENIZA ARAÚJO DE SOUZA, afastada em
virtude de férias.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de fevereiro de 2018.

PORTARIA Nº 083/2018-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde.
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MIE MUROYA
GUIMARAES, matrícula nº 102.036-6 B, para responder pelas
atribuições da função de confiança de Gerente de Assistência
Farmacêutica, simbologia FGS-5, integrante da estrutura organizacional
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de
15-02 a 16-03-2018, com direito à percepção da remuneração inerente
ao exercício da função, em substituição a titular MARIA VANDA DA
SILVA VIANA, afastada em virtude de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de fevereiro de 2018.
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PORTARIA Nº 084/2018-DTRAB/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde.
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 042/2018DTRAB/SEMSA, de 18 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial do
Município nº 4293, de 26 de janeiro de 2018, a qual designou a servidora
MIRA SUELEN MACHADO BATISTA, matrícula nº 090.881-9 B, para
responder pelas atribuições da função de confiança de Diretora do
Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, simbologia FGS-4,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA, no período de 25-01 a 23-02-2018, com direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em
substituição ao titular CLODOALDO DA SILVA ALMEIDA, afastado em
virtude de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 086/2018-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde.
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ANGELA MARIA
NASCIMENTO MOREIRA, matrícula nº 066.107-4 B, para responder
pelas atribuições da função de confiança de Chefe de Divisão de
Atenção a Saúde do Distrito de Saúde Leste, simbologia FGS-4,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA, no período de 29-01 a 12-02-2018, sem direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em
substituição a titular JOCILANE LIMA DE ALMEIDA VASCONCELOS,
afastada em virtude de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de fevereiro de 2018.

Manaus, 22 de fevereiro de 2018.

PORTARIA Nº 085/2018-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde.
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARINELIA
MARTINS FERREIRA, matrícula nº 107.643-4 A, para responder pelas
atribuições da função de confiança de Diretor de Departamento de
Vigilância Ambiental e Epidemiológica, simbologia FGS-6, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA, no período de 08-02 a 17-2-2018 com direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício da função, em substituição a titular
ADRIANA LOPES ELIAS, afastada em virtude de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 104/2018-DTRAB/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO a Lei nº 1.790, de 12 de novembro de
2013, que dispõe sobre os auxílios moradia e alimentação a serem
concedidos aos médicos participantes do Programa “Mais Médicos para
o Brasil” – PMMB;
CONSIDERANDO a Portaria nº 30, de 12 de fevereiro de
2014, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o cumprimento das
obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água
potável pelo Distrito Federal e Municípios aos médios participantes do
Programa Mais Médicos para o Brasil;
CONSIDERANDO o Memorando nº 29/2018- GESF/DAP/
SUBGS/SEMSA, de 5 de fevereiro de 2018, oriundo do Departamento de
Atenção Primária.
RESOLVE:
I – EXCLUIR o Auxílio Alimentação, contar de 26 de
fevereiro de 2018, da profissional Juliana Barroso de Freitas, exparticipante do Programa “Mais Médicos para o Brasil”.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Manaus, 22 de fevereiro de 2018.

Manaus, 26 de fevereiro de 2018.
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EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 004/2018, celebrado em
01/12/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e MARIA CLARA RUIZ DE
SOUZA ALECRIM.
3. OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Avenida Max Teixeira
nº 12 Lote 21 – Bairro Cidade Nova, para o funcionamento da Sede do
Distrito de Saúde Norte da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.
4. VALOR: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00353, datada de
01/02/2018, à conta da rubrica orçamentária nº 23701
10.301.0092.2154.0000 02140000 33903615 no valor de R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais), ficando o saldo remanescente a ser
empenhado posteriormente.
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze)
meses, a contar de 1º de fevereiro de 2018.
Manaus (AM), 01 de fevereiro de 2018.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
O MUNICÍPIO DE MANAUS, ESTADO DO AMAZONAS,
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que se
encontra aberto o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA para aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, pelo prazo de 12
(doze) meses, com fundamento no caput do art. 24 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de Junho
de 2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, na
Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, e demais normas que
regem a matéria. Os documentos serão analisados pela Comissão de
Chamada Pública – CCP, constituída por meio da Portaria nº. 0055/2018SEMED/GS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 4314,
que receberá e selecionará os projetos de venda apresentados conforme
os exigidos neste Instrumento.
1. DO OBJETO
O objeto do presente Edital consiste no recebimento e seleção de projetos de
venda apresentados por AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE
BASE FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPO FORMAL para
credenciamento e contratação pela Secretaria Municipal de Educação, para
fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar,
conforme quantidades e especificações constantes nos Anexos I.
2.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. º 001/2018-SEMED
O MUNICÍPIO DE MANAUS, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, torna público o EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA n.º 001/2018 – SEMED, objetivando o
recebimento e seleção de projetos de vendas para aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
pelo prazo de 12 (doze) meses, com fundamento no caput do art. 24 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 14 da Lei nº
11.947, de 16 de Junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17
de junho de 2013, na Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, e
demais normas que regem a matéria.
Data e local para entrega dos envelopes: de 05 de março a
06 de abril de 2018, das 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 horas, na sede
da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, na Divisão de
Acompanhamento de Contratos e Convênios, sala 303, 2º andar, na Av.
Mário Ypiranga Monteiro, 2549, Parque Dez de Novembro, CEP-69050030, Manaus – AM.
Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para
participação estarão descritos no Edital de Chamada Pública n°
001/2018 – SEMED, que poderá ser acessado no endereço eletrônico:
www.manaus.am.gov.br

DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas necessárias para a execução do objeto desta CHAMADA
PÚBLICA correrão à conta dos recursos provenientes do Orçamento da
União, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, repassados
pelo FNDE ao Município de Manaus/Secretaria Municipal de EducaçãoSEMED, previstos na Lei Orçamentária Anual para 2018;
3. DA DATA, LOCAL
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

E

PRAZO

DE

ENTREGA

DA

Para participar da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, GRUPOS
FORMAIS DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE
FAMILIAR RURAL deverão apresentar os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e o PROJETO DE VENDA, no período de 05 de março a
04 de abril de 2018, no horário de 08hs às 12hs e 13h30min às 17h30min,
na Divisão de Acompanhamento de Contratos e Convênios/DACC, sala
303, localizada na sede da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, sito
Av. Mario Ypiranga Monteiro, nº. 2549- Parque 10 de Novembro,
observadas todas as condições do Edital e seus anexos.
3.1 A sessão pública de abertura dos envelopes dos Grupos Formais
está designada para o dia 09 de abril de 2018, às 10h30min, na Sala 04,
do Prédio da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério –
DDPM, sito na Avenida Maceió, 260 Bairro Parque 10 de novembro,
observadas todas as condições do Edital e seus anexos.
4. DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
Para ser considerada habilitada a participar do Chamamento Público de
que trata este Edital, o Grupo Formal e/ou empreendedor familiar rural
deverá apresentar a documentação exigida em envelopes lacrados
identificados com a inscrição externa conforme modelo abaixo,
endereçado à Comissão de Chamada Pública.
O envelope deverá conter externamente a seguinte identificação:
PREFEITURA DE MANAUS

Manaus, 02 de março de 2018.

À COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA
Chamada Pública N.º 01/2018
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE:........................
CNPJ.....................................................................
ENDEREÇO :..........................................................
TELEFONE: ...........................................................
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4.1.No ENVELOPE Nº 01 deverá conter 01 (uma) cópia devidamente
acompanhada do original para conferência, dos DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL a seguir
discriminados.
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ;
b. o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido
nos últimos 60 dias;
c. a prova de regularidade fiscal, devendo apresentar as certidões
negativas Conjunta da Receita Federal, Receita Estadual, Receita
Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Certidão
de Débitos Trabalhistas;
d. Comprovante de conta corrente junto ao Banco Bradesco
S/A,comprovado por (cópia do extrato bancário ou cópia do cartão de
conta corrente) em nome do Grupo Formal, podendo ainda na falta
destes a apresentação de declaração do Banco informando a abertura
de conta.
e. as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade
registrada no órgão competente;
f. a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos associados/cooperados;
g. a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo
controle do atendimento do limite individual de venda de seus
cooperados/associados.
h. Cópia do Registro Geral – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF e
comprovante de residência do representante legal do Grupo Formal
i. a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica,
quando for o caso.
4.2 Toda a documentação de habilitação devera estar atual, observando
os respectivos prazos de validade/ vigência.
4.3 Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos,
fica facultado à Entidade Executora, a abertura de prazo para a
regularização da documentação.
5. DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE VENDA
No dia, hora e local determinados no item 03 deste Edital, deverá ser
entregue à COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA –, por representante
legal designado pela Associação ou Grupo Formal de Agricultores e
Empreendedores de Base Familiar Rural, envelope 2, lacrado, não
transparente, assim identificado:
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018
ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA DE GRUPO FORMAL
PROPONENTE.........................................................
(Razão Social da Organização)
Nº DO CNPJ.....................................................................
Nº DA DAP JURÍDICA (Declaração de Aptidão ao
PRONAF).............................................
5.1 No ENVELOPE Nº 02 deverá conter o PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ANEXO II elaborado de acordo com as
seguintes condições:
a. Ser formulado em 01 (uma) via, contendo a identificação do GRUPO
FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE
FAMILIAR RURAL, datado e assinado pelo representante legal da
organização;
b. Haver discriminação completa do(s) gênero(s) alimentício(s) cotado(s)
e especificado(s) no ANEXO I por Agricultor e Empreendedor de Base
Familiar Rural, respeitando o limite individual por DAP/ano estabelecido
em Lei;
c. Conter o preço unitário e total de cada item, em moeda nacional do
Brasil com até duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00), de acordo
com a disponibilidade de fornecimento do GRUPO FORMAL, desde que
seja informado em lista anexada ao PROJETO DE VENDA;
d. Conter, para cada item cotado, a indicação de marca e/ou
procedência (endereço do local de produção para vistoria ou
fiscalização, caso necessário);
e. Apresentar, no PROJETO DE VENDA DE GRUPO FORMAL, o valor
total correspondente à somatória do valor individual de venda por DAP/ano
de cada Agricultor ou Empreendedor de Base Familiar Rural organizado
em pessoa jurídica participante da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018,
obedecendo ao limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/ano, conforme identificação prevista no ANEXO III, e conforme
Resolução CD/FNDE nº 04 de 02.04.15.

f. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos
constatada na abertura dos envelopes poderá ser concedido prazo para
sua regularização, conforme análise da Comissão de Chamada Pública.
6.DA AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO DE VENDA
O GRUPO FORMAL que apresentar a documentação exigida na fase de
habilitação terá o envelope 2 recebido e no qual deverá conter o Projeto
de Venda com a demonstração dos preços compatíveis com os
PREÇOS DE REFERÊNCIA, cotados oficialmente, dando-se prioridade
à ordem de localização do GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, nos termos da
legislação vigente
6.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em:
grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território
rural, grupo de projetos do Estado e grupo de propostas do País.
6.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de
prioridade para seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os
demais grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade
sobre o do Estado e do País.
III - o grupo de projetos do Estado terá prioridade sobre o do País.
6.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de
prioridade para seleção:
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais
indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre
estes;
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos
ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de
2003;
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica);
Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser
complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os
critérios de seleção e priorização citados nos itens 6.1 e 6.2.
6.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade
organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou
empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme
DAP Jurídica.
6.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo
consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento
dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.
6.6 A Comissão de recebimento e seleção divulgará o resultado da
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2018, em até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data de abertura da Sessão Pública, nos murais de
informações ao público na SEMED, bem como em seus respectivos
endereços eletrônicos.
6.7 Todos os imbróglios que no transcorrer da sessão surgirem, serão
imediatamente submetidos para decisão do Titular da Pasta.
6.8 O resultado do processo de seleção será homologado pela
autoridade superior da Secretaria Municipal de Educação, após a
tramitação regular do processo.
6.9 O fato da Cooperativa ou da Associação ter sido classificada e
selecionada não garante sua efetiva contratação pela Secretaria
Municipal de Educação.
6.10 A Cooperativa ou Associação selecionada e credenciada deverá
manter durante toda a vigência do contrato, a regularidade de todas as
condições de habilitação, como também informar toda e qualquer
alteração na documentação referente à habilitação jurídica, qualificação
técnica, econômico-financeira e fiscal.
6.11É condição para a assinatura do contrato a demonstração da
regularidade e atualização de documentos.
7. DA DEFINIÇÃO DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Na definição do(s) preço(s) para aquisição dos gêneros alimentícios do
GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE
BASE FAMILIAR RURAL será considerado como PREÇO DE
REFERÊNCIA, Anexo I conforme disposto no § 1º do art. 29 da
Resolução CD/FNDE nº 4/2015.
7.1 O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo,
três mercados em âmbito local, priorizando a feira do produtor da
agricultura familiar, quando houver, acrescido dos insumos exigidos no
edital de chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens,
encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto.
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7.2 Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local,
deverá ser realizada ou complementada em âmbito territorial, estadual
ou nacional, nessa ordem.
7.3 Os preços de aquisição definidos pela EEx. deverão constar na
chamada pública, e serão os preços pagos ao agricultor familiar,
empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do
gênero alimentício.
7.4 Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos
agroecológicos ou orgânicos, a EEx. poderá acrescer aos preços desses
produtos em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços
estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de
14 de outubro de 2011.
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Quaisquer
GRUPO
FORMAL
DE
AGRICULTORES
E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL poderão manifestar
a intenção de recorrer, quando lhes será concedido o prazo de 02 (dois)
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais
participantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, mediante
solicitação oficial.
A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao
resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, importará preclusão do
direito de recurso. Os recursos imotivados, insubsistentes e
intempestivos não serão recebidos.
9. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E DO CONTRATO
a) Após a homologação do resultado da CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2018 e antes da assinatura do contrato, persistindo o
interesse da SEMED na contratação, será procedida a
convocação da Cooperativa/Associação selecionada, no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação,
para apresentação de uma amostra de cada gênero
alimentício, a fim de que sejam analisadas por comissão
constituída para tal fim e pelo prazo necessário, pela
Secretaria Municipal de Educação, devendo obedecer o
especificado no anexo I e no projeto de venda.
b) Para fins de verificação e manifestação (parecer de
aprovação ou reprovação) sobre a qualidade do(s) gênero(s)
alimentício(s), será constituída uma comissão de análise cuja
composição será formada por 01 (um) membro da
Subsecretaria de Infraestrutura e Logística, 01 (um)
nutricionista, 01 (um) membro da Divisão de Alimentação
Escolar e 01(um) membro do Conselho de Alimentação
Escolar.
c) As amostras deverão obedecer com exatidão às
especificações consignadas do anexo I deste instrumento,
observada a qualidade dos gêneros alimentícios, inclusive o
padrão de qualidade que se pretende obter, sempre
obedecendo à legislação vigente e pertinente na área de
alimentos, com os devidos registros nos órgãos de controle e
fiscalização, quando couber;
d) É condição para assinatura do contrato que o parecer seja no
sentido de aprovação das amostras. Ademais, é obrigatória a
apresentação do citado parecer de aprovação no ato da
assinatura do contrato, sendo de responsabilidade do
contratado sua obtenção junto à Comissão de
Análise/SEMED. No caso de divergência entre o material
ofertado em amostras e o mencionado no projeto de venda,
serão considerados aqueles constantes no segundo;
e) As amostras devem ser entregues na Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística, na Rua Anhanduí, nº 520, Galpão
3, Bairro de Flores, no dia e horário a serem definidos pela
Comissão de Análise.
f)
O resultado da análise será publicado em até 03 dias após o
prazo da apresentação das amostras.
10. DA ASSINATURA
O CONTRATO será celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação
e o GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE
BASE FAMILIAR RURAL, sendo este representado por pessoa
legalmente constituída, que será convocado para sua assinatura e
retirada da respectiva Nota de Empenho, momento em que serão
demonstradas a regularidade fiscal.

10.1 A CONTRATADA poderá prestar garantia de até 5% (cinco por
cento), do valor do Contrato, podendo optar por uma das modalidades
previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93. (exigência
facultada à autoridade competente, que respaldado no interesse publico,
a dispensará, mediante manifestação expressa).
11. DA VIGÊNCIA
O CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura do termo de contrato, podendo ser aditado por igual período,
por meio de pedido expresso e justificado da parte interessada
resguardadas as condições estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2018 e poderá chegar ao seu término final com a entrega de todo o
seu objeto e a consequente liquidação da despesa.
12. DA RESCISÃO
O CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
a. Por acordo entre a SEMED e o(s) representante(s) legal(is) do
GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE
BASE FAMILIAR RURAL, selecionados e credenciados e desde que
haja manifestação expressa dos representados;
b. Pelo não cumprimento das obrigações previstas e estabelecidas na
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018;
c. Quaisquer dos motivos previstos na Lei nº. 8.666/93.
13. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
a. O CRONOGRAMA DE ENTREGA será elaborado pela Subsecretaria
de Infraestrutura e Logística, disponibilizado após a assinatura do
CONTRATO, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data
prevista para iniciar a entrega dos gêneros, caso em que poderá sofrer
ajustes e modificações a critério do Titular da Pasta e conforme
necessidade da Administração Publica.
b. Os produtos deverão ser entregues mediante requisição da Semed,
por meio da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística, na Rua
Anhanduí, nº 520, Galpão 3, Bairro de Flores
14. DOS PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA
Caberá a Contratada observar e seguir os procedimentos para entrega
dos gêneros alimentícios:
14.1 Cada entrega deverá ser acompanhada de duas vias do
comprovante, numerado sequencialmente, emitido pela cooperativa ou
associação, contendo a identificação da mesma, do município, do
produto, quantidade, valor unitário e valor total;
14.2 No ato da entrega dos gêneros, as cautelas deverão estar
preenchidas por pessoa responsável com: nome completo e legível,
número do documento de identificação, cargo/função e assinatura e
datado;
14.3 A segunda via do comprovante de entrega deverá permanecer na
Subsecretaria de Infraestrutura e Logística, para controle, a primeira via
devidamente preenchida e assinada pelo responsável, deverá retornar
com o entregador para posterior apresentação junto com a fatura/nota
fiscal à Secretaria Municipal de Educação para conferência, atesto e
demais procedimentos relativos ao pagamento.
15. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios:
a. Será realizada diretamente no endereço indicado no item 13, alínea
“b”, de acordo com as especificações do ANEXO I;
b. Todos os produtos deverão estar isentos de substâncias terrosas,
sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, sem
parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens, sem
umidade externa anormal, isentos de odor e sabor estranhos, isentos de
enfermidades, e não deverão estar danificados por lesões que afetem a
sua aparência e utilização;
c. O transporte dos produtos resfriados deverá ser feito em veículos
isotérmicos ou refrigerados, ou, ainda, em veículos comuns, desde que
sejam utilizados recipientes isotérmicos no transporte. A temperatura dos
produtos resfriados deverá permanecer entre 6ºC e 10ºC até o momento
do recebimento no Almoxarifado Central;
d. Qualquer que seja o veículo, este deve ser equipado com estrados
plásticos. Não será permitido o contato direto dos recipientes
isotérmicos, dos recipientes de plástico ou embalagens de produto com
o piso do veículo;
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e. Em caso de transporte em veículos isotérmicos, as embalagens dos
produtos deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
higienizadas, em caixas de isopor ou material próprio;
f. A higienização e desinfecção dos veículos devem ser feitas a cada
troca de turno, diariamente ou sempre que necessário.
g. Os produtos processados deverão ser acompanhados de laudo de
qualidade e deverão ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, quando couber.
h. Para o item 16, será cobrada o documento que comprove a origem do
produto sendo de área de manejo, com a permissão do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA.
16. DO CONTROLE DE QUALIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE
PRODUTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO (PERÍODO DE
ENTREGA)
À Subsecretaria de Infraestrutura e Logística/Semed cabe o direito de
recusar o recebimento do(s) produto(s) quando este(s) não se
encontrar(em) dentro das condições estabelecidas no ANEXO I,
lavrando-se para tal relatório devidamente assinado por nutricionista e
membros da DAE e CAE.
Em caso de reprovação dos gêneros alimentícios entregues, as
despesas decorrentes de problemas relativos ao comprometimento da
qualidade do produto, dentro do prazo de validade, ficarão por conta do
GRUPO FORMAL, que deverá recolher e substituir os produtos nos
locais indicados pela Divisão de Alimentação Escolar - DAE/ Conselho
de Alimentação Escolar – CAE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
a contar do recebimento da correspondência enviada pela Divisão de
Alimentação Escolar - DAE.
Os gêneros alimentícios a serem entregues ao Contratante serão os
definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos
quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos substitutos
constem na mesma chamada pública e sejam correlatos
nutricionalmente e que a substituição seja atestada pelo RT, que poderá
contar com o respaldo do CAE.
17. DAS PENALIDADES
Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula ou pela
inexecução total ou parcial do CONTRATO, a SEMED aplicará ao
GRUPO FORMAL/contratado as seguintes penalidades, de acordo com
a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:
Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 12 do Decreto
Municipal nº 7.769/05, no caso de atraso injustificado ou inexecução total
ou parcial do compromisso assumido com a SEMED, as sanções
administrativas em relação à CONTRATADA serão:
a) advertência por escrito;
b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até
o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada
oficialmente;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso
de inexecução do objeto contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da comunicação oficial;
d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art.
87 da Lei nº 8.666/93;
I – A aplicação da multa não impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as demais cominações editalícias
legais; dando causa à rescisão, a empresa contratada, pagará à SEMED
além da multa, a apuração das perdas e danos;
II – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido
exigida), além da perda desta, a empresa penalizada responderá pela
sua diferença;
III – as sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas
juntamente com as das alíneas “b” e “c”, garantida a prévia defesa;
IV – no caso das alíneas “a” e “d”, ficará garantida a prévia defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência da intimação; e no caso
da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da
intimação;
V – a declaração da inidoneidade será de competência exclusiva do
Secretário Municipal, nos termos do art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93;

VI – As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser aplicadas à
CONTRATADA que, em razão do Contrato:
a. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
c. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
18.DAS RESPONSABILIDADES DO(S) CONTRATADO(S) – GRUPO
FORMAL
O GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE
BASE FAMILIAR RURAL que aderir à CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2018, está ciente de todas as exigências legais especificadas para a
alimentação escolar das Unidades Educacionais da Rede Municipal de
Ensino, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades
aplicáveis da legislação administrativa, civil e penal.
18.1 O
GRUPO
FORMAL
DE
AGRICULTORES
E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL que aderir à
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 se compromete a fornecer os
gêneros alimentícios de forma contínua; de acordo com os padrões de
identidade e qualidade estabelecidos na legislação federal e municipal
vigentes sobre alimentos; em atendimento às especificações técnicas
elaboradas pela SEMED; e nas datas previstas no CRONOGRAMA DE
ENTREGA;
18.2. O
GRUPO
FORMAL
DE
AGRICULTORES
E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL deverá guardar pelo
prazo de 05 (cinco) anos, as cópias do(s) TERMO(S) DE
RECEBIMENTO – ANEXO VII e a(s) Nota(s) Fiscal (is) de Venda ou
documento(s) equivalente(s) dos produtos cotados no ANEXO II,
estando à disposição para comprovação dos órgãos fiscalizadores do
PNAE;
18.3. É de exclusiva responsabilidade do GRUPO FORMAL DE
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIARES DE BASE
FAMILIAR RURAL o ressarcimento de danos causados à SEMED ou a
Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
CONTRATO, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.
19. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE – SEMED
A Secretaria Municipal de Educação/SEMED, em razão da supremacia
do interesse público sobre o interesse particular, poderá realizar as
seguintes ações quanto ao CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR:
a. Modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitando os direitos dos Agricultores e
Empreendedores de Base Familiar Rural e suas Organizações;
b. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos de infração contratual ou
inaptidão dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e
suas Organizações;
c. Fiscalizá-lo quanto a sua execução por meio dos servidores
designados para este fim; e
d. Aplicar sanções aos Agricultores e Empreendedores de Base
Familiar Rural e suas Organizações, motivadas pela inexecução parcial
ou total do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
20. DO PAGAMENTO
20.1 O pagamento será realizado de acordo com a emissão de nota
fiscal/fatura, e mediante comprovação de aprovação emitida nos termos
do artigo 73, inciso I ou II da Lei nº. 8.666/93;
20.2 Conforme Decreto Municipal nº. 9.406/07, os pagamentos aos
credores da administração direta, indireta, autárquica e fundacional da
Prefeitura de Manaus serão efetuados exclusivamente mediante credito
em conta corrente especificada pelo credor, mantida no Banco Bradesco
S/A;
20.3 Nos documentos de cobrança, tais como notas fiscais, recibos e
similares dos credores, deverá constar a identificação da agência e da
conta corrente, onde deverão ser efetuados os créditos devidos;
20.4 O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir da data do adimplemento total ou de cada parcela,
conforma o subitem anterior;
20.5 Quando for o caso, a contratada receberá em parcelas o valor
contratado, conforme as entregas ou as prestações efetuadas;
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21. DOS FATOS SUPERVENIENTES
Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes a sua publicação e
que possam vir a prejudicar o processo, ou por determinação legal ou
judicial, e/ou, ainda, por decisão do Município de Manaus/SEMED,
poderá ocorrer o adiamento dos prazos estabelecidos ou a
revogação/modificação, no todo ou em parte, da CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2018.
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação de qualquer GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL na CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2018 implica a aceitação tácita, incondicional,
irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim
como dos seus anexos.
Os documentos de habilitação do GRUPO FORMAL DE
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL
inabilitado serão devolvidos mediante RECIBO ao seu representante
legal no dia, hora e local mencionados no item 3.
Caso haja motivação, em atendimento ao disposto no parágrafo único do
art. 26 da Resolução CD/FNDE nº 04/2015, os gêneros alimentícios a
serem entregues, poderão ser substituídos mediante aceite da SEMED,
com devida comprovação dos PREÇOS DE REFERÊNCIA e obediência
ao valor nutricional do produto substituído e seu substituto na
composição dos cardápios estabelecidos pela DAE/CAE.
O Contratado que se recusar a fornecer os produtos objeto do
presente, sem justificativa plausível e aceita pela Administração,
sofrerá as penalidades previstas no Art. 87, II, da Lei n.º 8.666/93 e
alterações.
Os pedidos de esclarecimentos referentes à CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2018 deverão ser enviados à CCP em até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da Sessão, de segunda a sexta
feira, das 08h30min às 13h30min, no endereço citado no item 3, que
será respondido em igual prazo.
Poderá o Titular da Pasta revogar o Edital de Chamada Pública, no todo
ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, ou por
fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá lo, em caso de
ilegalidade.
A revogação ou anulação do Edital de Chamada Pública não gera direito
à indenização, ressalvadas as hipóteses descritas na Lei n.º 8.666/93.
23. DO FORO
O foro para dirimir questões relativas à CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2018 será o do Município de Manaus, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO I ESPECIFICAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS
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ESPECIFICAÇÃO
ABACAXI, maduro, in natura, livre de fungos, sem indícios
de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, produto próprio para consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0274411)
ABÓBORA, regional, devendo ser bem desenvolvida, in
natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, produto próprio para consumo humano
(CÓDIGO COMPRASNET BR0279364)
AÇAÍ, pasteurizado, regional, in natura, livre de fungos,
sem indícios de germinação, embalagem com
aproximadamente 1Kg, produto próprio para consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0414154)
ALFACE, regional, distribuído proporcionalmente em
maço, perfazendo no mínimo 100g, pacote com 1Kg, in
natura, sem indícios de germinação, isenta de sujidades e
objetos estranhos, produto próprio para consumo humano
(CÓDIGO COMPRASNET BR0096601)
BANANA, tipo prata, devendo ser bem desenvolvida e
madura, in natura, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, produto próprio para consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0224404)
CHEIRO VERDE, completo (coentro, cebolinha e chicória)
distribuído proporcionalmente em maço, perfazendo no
mínimo 100g, pacote com 1Kg, in natura, livre de fungos,
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, próprio
para o consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET
BR0097217)
COUVE, vegetal com folhas grandes e lisas, in natura,
livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
maço perfazendo no mínimo 200g, produto próprio para
consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0241677)
FARINHA DE MANDIOCA, amarela, grupo d'água, tipo 1,
pacote com 1Kg, produto próprio para consumo humano.
(CÓDIGO COMPRASNET BR0300138)
FARINHA DE TAPIOCA, tipo 1, pacote com 500g, produto
próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET
BR0247165)
LARANJA, regional, devendo ser bem desenvolvida e
madura, in natura, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto próprio
para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET
BR0302626)
LIMÃO, regional, in natura, acondicionado em embalagem
apropriada, produto próprio para consumo humano.
(CÓDIGO COMPRASNET BR2744368)
MACAXEIRA, 1ª qualidade, in natura, sem indícios de
germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos,
produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO
COMPRASNET BR0275018)
MAMÃO, regional, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, in natura, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, produto próprio para consumo
humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0274432)
MAXIXE, tipo extra, de cor verde clara, acondicionado em
embalagem apropriada, produto próprio para consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0096660)
MELANCIA, devendo ser bem desenvolvida e madura, in
natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, produto próprio para consumo humano.
(CÓDIGO COMPRASNET BR0258268)
PEIXE, pirarucu fresco, sem pele, cortado em filé, isento
de toda e qualquer evidência de decomposição,
acondicionado em embalagem apropriada com 1Kg,
produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO
COMPRASNET BR0150517)
PEPINO, comum, 1ª qualidade, isento de sujidades e
objetos estranhos, in natura, produto próprio para
consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0096679)
PIMENTA, de cheiro, regional, de 1ª qualidade, in natura,
produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO
COMPRASNET BR0398582)
PIMENTÃO, verde, regional de 1ª qualidade, in natura,
produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO
COMPRASNET BR0274852)
POLPA DE FRUTA, sabor abacaxi, embalagem com 1Kg,
produto próprio para consumo humano (CÓDIGO
COMPRASNET BR0345630)
POLPA DE FRUTA, sabor acerola, embalagem com 1Kg,
produto próprio para consumo humano (CÓDIGO
COMPRASNET BR0305731)
POLPA DE FRUTA, sabor cupuaçu, sem caroço,
embalagem com 1Kg, produto próprio para consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0289874)
POLPA DE FRUTA, sabor goiaba, embalagem com 1Kg,
produto próprio para consumo humano (CÓDIGO
COMPRASNET BR0305729)
QUIABO, regional, 1ª qualidade, sem indícios de
germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos, in
natura, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO
COMPRASNET BR0097080)
REPOLHO, in natura, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, produto próprio para consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0097098)
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QUANT
PREÇO
SOLICITADA MÉDIO
400.000

2,47

100.000

1,39

120.000

12,00

50.000

1,50

500.000

1,83

20.000

10,34

120.000

1,13

150.000

4,92

150.000

4,24

400.000

1,75

40.000

2,88

100.000

2,75

300.000

2,47

40.000

4,40

150.000

1,75

15.000

22,00

60.000

3,13

50.000

5,13

50.000

4,67

150.000

7,85

100.000

8,42

100.000

9,50

100.000

7,99

60.000

4,29

60.000

3,22

Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018
ANEXO II - MODELO DO PROJETO DE VENDA
Sessão para recebimento: 09/04/2018, às 10h30min.
Local: Na Sala 04, do Prédio da Divisão de Desenvolvimento Profissional
do Magistério – DDPM, sito a Avenida Maceió, 260 Bairro Parque 10 de
novembro.
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2016
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereço
4. Município/UF
5. E-mail
6. DDD/Fone
7. CEP
8. Nº DAP Jurídica
9. Banco
10. Agência Corrente
11. Conta Nº da Conta
13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 14. Nº de Associados com DAP
12. Nº de Associados
11.326/2006
Física
15. Nome do representante legal 16. CPF
17. DDD/Fone
18. Endereço
19. Município/UF
II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade
2. CNPJ
3. Município/UF
4. Endereço
5. DDD/Fone
6. Nome do representante e e-mail
7. CPF
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS
1. Produto
2. Unidade
3. Quantidade 4. Preço de Aquisição*
5. Cronograma
de Entrega dos
4.1. Unitário
4.2. Total
produtos
OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as
condições de fornecimento.
Local e Data
Assinatura do Representante do Grupo Formal Fone/E-mail:

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR
DAP/ANO
A (razão social), inscrita no CNPJ nº ..., por intermédio do seu
representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira de Identidade de
nº ... e do CPF/MF nº ..., nos termos do Estatuto Social, DECLARA que
atenderá ao limite individual de venda de gêneros alimentícios dos
Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o
quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
por DAP/ano, referente à sua produção, considerando os dispositivos da
Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26,
de 17 de junho de 2013, na Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de
2015 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e
demais documentos normativos, no que couber.
Manaus/AM, ........... de .............................. de 2018.
............................................................................
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE
GÊNEROS PELOS ASSOCIADOS
A (razão social), inscrita no CNPJ nº ..., por intermédio do seu
representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira de Identidade de
nº ... e do CPF/MF nº ..., DECLARA, para os fins do disposto no inciso
VI, do artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02 de abril de 2015,
que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados relacionados no Projeto de Venda.
Manaus/AM, ........... de .............................. de 2018.
.............................................................................
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA
LEI Nº 11.947/2009
A (razão social), inscrita no CNPJ nº ..., por intermédio do seu
representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira de Identidade de
nº ... e do CPF/MF nº ..., nos termos do Estatuto Social, DECLARA que
atenderá todos os requisitos legais previstos na Lei nº 11.947/2009,
Resolução CD/FNDE nº 38/2009, e Resolução CD/FNDE nº 04 de
02.04.15, que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE e demais documentos normativos, no que couber.
Manaus/AM, ........... de .............................. de 2018.
.............................................................................
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
(Minuta Contratual publicada conforme Provimento n. 01/07-PGM- DOM
de 30 de março de 2007).
TERMO DE CONTRATO Nº ......./18, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MANAUS POR INTERMÉDIO DA ............ E A
EMPRESA ........................................................, PARA AQUISIÇÃO/ ou
FORNECIMENTO DE.......................,/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)
......................................., NA FORMA ABAIXO:
I – PREÂMBULO
1 – CONTRATANTES:
O Município de Manaus, através da
Secretaria................, adiante denominado CONTRATANTE e a empresa
.................................., a seguir denominada CONTRATADA.
2 – LOCAL E DATA:
Lavrado e assinado nesta cidade de Manaus,
Capital do Estado do Amazonas, na sede da Prefeitura, sediada na Av.
Brasil, 2971 - Compensa, aos............................ dias do mês de
..................... do ano de dois mil e dezoito (2018).
3 – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE, o Exmo. Sr.
Secretário Municipal de ............................, conforme delegação de
competência expressa no Decreto nº. 1.589, de 25.06.93, art. 46, item III,
e a empresa .................................., representada neste ato pelo Sr.
....................................., portador da Carteira de Identidade nº. ............. e
CPF nº. ......................., residente e domiciliado nesta cidade à Rua
................................, os quais assinam o presente instrumento que se
regerá pela Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações
complementares, bem como, pelo Provimento nº. 01/07, nos termos da
Minuta nº. 02 constante de seu Anexo único, mediante as cláusulas e
condições a seguir dispostas.
4 – SEDE DA CONTRATADA: A CONTRATADA é estabelecida na
cidade de ............., à ..........................., inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
...............................
5 – FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este contrato decorre do
Despacho do Sr. Secretário Municipal de ........................., às fls. ......,
datado de ..../.../..., do Processo nº. .................. que homologou a
Chamada Publica nº 001/2018 – SEMED, publicado no Diário Oficial do
Município em .../.../.....
6 – DOCUMENTAÇÃO: A CONTRATADA apresenta neste ato os
documentos legais comprobatórios ao atendimento das condições
indispensáveis à assinatura do presente contrato, inclusive quitação
exigíveis de tributos federais, estaduais e municipais, declarando
inclusive, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos
contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do
contrato, inclusive para pagamento, todas as condições de habilitação,
qualificação e regularidade exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII,
da Lei nº 8.666/93.
7 – GARANTIA: A CONTRATADA prestará garantia, de até 5% (cinco
por cento), do valor do Contrato, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei nº
8.666/93. (exigência facultada a autoridade competente, podendo ser
dispensada, mediante manifestação expressa).
II – DO OBJETO DO CONTRATO
Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao
CONTRATANTE, o(s) produto(s)/prestar o(s) serviço(s), conforme
identificados no ANEXO ..., ......, item(ns)/lote(s) ........... do Edital de
Chamada de Pública nº 001/2018 – SEMED/PM.
III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se compromete e se
obriga junto à CONTRATANTE, dentre outros, a cumprir o estabelecido
a seguir:
I – na entrega ou na execução do objeto do presente contrato, obriga-se
a envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado
cumprimento dos encargos que lhe são confiados;
II – entregar o(s) produto(s)/prestar o(s) serviço(s) no(s) prazo(s)
máximo(s) determinado(s) no contrato, mediante solicitação da
CONTRATANTE;
III – responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro
de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras
que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus
empregados;
IV – responder, integralmente, por perdas e danos que vier a
causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
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V – declarar no ato de celebração do presente contrato, estar
plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o
compromisso de manter, durante a execução do contrato, inclusive para
pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e
regularidades exigidas na licitação;
VI – garantir os produtos contra defeitos de fabricação;
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA não será responsável:
I – por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
II – por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos
neste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATANTE não aceitará, sob
pretexto algum, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE, durante a vigência
deste contrato, compromete-se a:
I – proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom
cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso
de representantes da CONTRATADA às dependências da
CONTRATANTE relacionadas à execução do contrato;
II – promover os pagamentos dentro do(s) prazo(s) estipulado(s) neste
contrato, salvo motivo de força maior ou fato superveniente;
III – fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
IV – designar formalmente, após a assinatura do contrato, a comissão de
servidores para exercerem acompanhamento e fiscalização da execução
contratual, nos termos do art. 73, inciso I ou II, da Lei nº 8.666/93.
V – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de
qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam
surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de
prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou
ajustadas na execução deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA será também responsável por
todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais,
trabalhista, fiscal provenientes da execução dos serviços objeto deste
contrato.
VI – DO PRAZO
O Prazo de vigência do contrato será de ...... dias/meses, contados a
partir de sua assinatura. podendo ser aditado por igual período, por meio
de pedido expresso e justificado, da parte interessada, resguardadas as
condições estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 e poderá
chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e a
consequente liquidação da despesa.
VII – PREÇO, PAGAMENTO
1 – PREÇO: O valor global do presente contrato importa na quantia de
R$ ... (...), de acordo com a(s) proposta(s) e outros documentos que
integram este Contrato.
Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade de
Entrega

Preço de Aquisição
Preço Unitário
(divulgado na
chamada pública)

Preço Total

Valor Total do Contrato

2 – PAGAMENTO: O pagamento devido pela execução deste Contrato
será feito contra a emissão de Nota Fiscal e Fatura, mediante Atestado
de Recebimento, no prazo fixado, após a apresentação dos citados
documentos na Secretaria Municipal de ...................................
3 - DOTAÇÃO FINANCEIRA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº ..., datado de .../.../20..., à conta da
seguinte rubrica orçamentária: ...
VIII – DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93
e art. 12 do Decreto Municipal nº 7.769/05, no caso de atraso
injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido
com a CONTRATANTE, as sanções administrativas em relação à
CONTRATADA serão:
a) advertência por escrito;
b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até
o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada
oficialmente;

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso
de inexecução do objeto contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da comunicação oficial;
d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos,
conforme PARÁGRAFO SEGUNDO;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art.
87 da Lei nº 8.666/93;
I – A aplicação da multa não impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as demais cominações editalícias
legais; dando causa à rescisão, a empresa contratada, pagará à
Prefeitura de Manaus além da multa, a apuração das perdas e danos;
II – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido
exigida), além da perda desta, a empresa penalizada responderá pela
sua diferença;
III – as sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas
juntamente com as das alíneas “b” e “c”, garantida a prévia defesa;
IV – no caso das alíneas “a” e “d”, ficará garantida a prévia defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência da intimação; e no caso
da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da
intimação;
V – a declaração da inidoneidade será de competência exclusiva do
Secretário Municipal, nos termos do art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93;
VI – As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser aplicadas à
CONTRATADA que, em razão do Contrato:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará impedido de contratar com a
Prefeitura de Manaus pelo prazo de 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais
comunicações contratuais e legais, a CONTRATANTE que:
a) deixar de entregar a documentação exigida;
b) apresentar documentação falsa;
c) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetos da contratação;
d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar ou
não celebrar o Contrato, de forma injustificada, ou ainda, não apresentar
a situação regular no ato da assinatura do contrato;
e) ensejar retardamento na execução do Contrato;
f) não mantiver a proposta injustificadamente;
g) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) fizer declaração falsa;
j) cometer fraude fiscal;
I – As penalidades supramencionadas serão obrigatoriamente registradas
no Cadastro de Fornecedores do Município de Manaus e no SICAF,
juntamente com o descredenciamento da licitante por igual período.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A desistência por parte da CONTRATADA
sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor
estipulado (calculado a partir da multiplicação da quantidade estimada
para o (s) item(ns)/lote(s) pelo(s) seu(s) valor(es) unitário(s) ofertado(s)
na sua proposta de preços ou lançado(s), salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela CONTRATANTE,
garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações
contratuais e legais.
I – na mesma pena incorre a CONTRATADA, que se recusar a assinar o
Contrato ou não firmá-lo mesmo devidamente convocada, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Secretaria
Requisitante, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais,
sendo facultada a abertura do prazo para que a licitante regularize e
cumpra as pendências, não prejudicando, assim, o objeto do certame e o
interesse da Administração.
II – Na mesma pena incorre a CONTRATADA, que não apresentar
situação regular no ato da assinatura do Contrato, conforme art. 9º,
inciso XXV, do Decreto nº 7.769/05, sem prejuízo das demais
cominações contratuais e legais;
III – O valor mínimo da multa por desistência será de R$ 1.000,00 (um
mil reais), independente da fase em que se encontre.
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PARÁGRAFO QUARTO – A multa prevista no item VIII (DAS
PENALIDADES) deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da comunicação oficial.
PARÁGRAFO QUINTO – Se a CONTRATADA não recolher à Prefeitura
de Manaus o valor da multa que porventura lhe for aplicado, dentro de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será inscrita na
Dívida Ativa do Município.
PARÁGRAFO SEXTO – As multas porventura aplicadas serão
descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobradas
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Do ato de aplicar a sanção administrativa,
caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, exceto em caso da alínea “e” do PARÁGRAFO PRIMEIRO,
quando o prazo será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão.
PARÁGRAFO OITAVO – Caso algum ato praticado pela CONTRATADA
seja enquadrado numa das previsões do art. 89 ao art. 99 da Lei nº
8.666/93, os autos processuais serão encaminhados ao Ministério
Público, nos termos do art. 100 e seguintes do referido disposto legal,
para a tomada de medidas cabíveis.
IX – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
Compete às partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas
neste instrumento, na Lei nº 8.666/93 e em outras disposições legais
pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que
julgarem convenientes.
X – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No interesse da CONTRATANTE, o valor
inicial do Contrato poderá ser aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nenhum acréscimo poderá exceder o limite
aqui estabelecido, exceto as supressões resultantes de acordo entre as
partes.
XI – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
O CONTRATANTE e a CONTRATADA manterão os entendimentos
necessários para a execução deste Contrato, sempre por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do art. 73, à 76, da Lei nº
8.666/93, que acompanhará e fiscalizará os trabalhos através do órgão,
comissão ou funcionário designado, que terão autoridade para exercer,
em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral, controle e
fiscalização da execução contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Fiscalização compete, entre outras
atribuições:
I – solicitar à CONTRATADA e a seus prepostos, ou obter da
Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao
bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo
correspondente a cópia dos documentos escritos, que comprovem estas
solicitações e providências;
II – acompanhar os fornecimentos ou a prestação do(s) serviço(s),
atestar seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências de
indisponibilidade do(s) produto(s) ou serviço(s);
III – encaminhar os documentos que relacionem as importâncias
relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a
pagamentos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A ação da Fiscalização não exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O objeto desta licitação será recebido por
Servidor da Administração ou Comissão designada pela
CONTRATANTE composta de, no mínimo 3 (três) servidores municipais,
que procederá na forma do art. 73, incisos I ou II, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO: Caso as especificações dos serviços
prestados ou dos produtos entregues não sejam compatíveis, a critério
da CONTRATANTE o(s) mesmo(s) deverão ser trocado(s) ou
reparado(s) das inconformidades dentro do prazo de .... dias. No caso de
a CONTRATADA continuar a apresentar produtos ou prestar serviço(s)
que não estejam em conformidade com as especificações, o fato será
considerado como inexecução total, gerando rescisão da contratação
com a consequente aplicação das penalidades cabíveis ao caso.
PARÁGRAFO QUINTO – Os prazos de adimplemento das obrigações
contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados na
legislação pertinente, e a solicitação dilatória, sempre por escrito,
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação

das alegações deverão ser recebidas contemporaneamente ao fato que a
ensejar.
XII – DA RESCISÃO CONTRATUAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contrato poderá ser rescindido por
infringência a qualquer das cláusulas ou condições, por mútuo acordo
entre as partes ou, ainda, se o interesse público assim recomendar sem
a exclusão das previsões elencadas no art. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Exceto em caso de rescisão por mútuo
consentimento, não caberá à fornecedora ou a prestadora do(s)
serviço(s) nenhuma indenização, ficando estabelecido que, mesmo
naquela hipótese, a Prefeitura apenas indenizará entrega(s) já
efetuada(s) ou serviços já prestados.
XIII – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRADA
Este contrato fica vinculado aos termos do Edital de Chamada Pública nº
01/2018 – SEMED/PMM e da proposta da CONTRATADA.
XIV – DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE obriga-se a promover, às suas expensas, a
publicação, em Extrato, do presente contrato, no prazo de 20 (vinte)
dias, contados do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, no Diário Oficial do Município.
XV – FORO
E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do
presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente
Contrato em ...... (...........) vias de igual teor e forma, para que surtam um
só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Secretário(a) Municipal de ......................................
CONTRATADA.
TESTEMUNHAS:......................................................
CPF nº...................................................................
CPF nº...................................................................
ANEXO VII – TERMO DE RECEBIMENTO
Atesto que a SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,
Entidade Executora do PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
DO MUNICPIO DE MANAUS,
representada pelo
servidor............. matrícula........ recebeu em .....de ....... de ........ do
contratado os produtos relacionados a seguir:
Especificação do Produto Quantidade Unidade
Valor
Unitário
Valor Total
TOTAL
Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar e totalizam o valor de R$ (..........................................). Informo,
ainda, que os produtos recebidos estão de acordo com os padrões de
qualidade aceitos por esta Instituição Educacional, comprometendo-nos
a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme estabelecido
na aquisição de gêneros oriundos da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar.
Manaus/AM, ...... de .............................. de 2018.
.............................................................................
(Assinatura, carimbo e matrícula do SERVIDOR)
............................................................................
(Assinatura do Representante Legal da Organização)
ANEXO VIII – CRONOGRAMA DE ENTREGA
1 O local de entrega será na Sede da Subsecretaria Municipal de
Educação, situada na rua Anhanduí, 520, Galpão 3, Bairro de Flores.
2- As entregas deverão ser realizadas conforme programação a ser
disponibilizada na assinatura dos contratos.
ITEM UND

1

ESPECIFICAÇÃO

ABACAXI, maduro, in natura, livre de fungos, sem
indícios de germinação, sem danos físicos e
KG mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
produto próprio para consumo humano (CÓDIGO
COMPRASNET BR0274411)
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QUANTIDADE
TOTAL

PERIODICIDADE
DE ENTREGA
PARCIAL

400.000

SEMANAL
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2

KG

3

EMB

4

PCT

5

KG

6

PCT

7

MC

8

PCT

9

PCT

10

KG

11

KG

12

KG

13

14

15

KG

KG

KG

16

KG

17

KG

18

KG

19

EMB

20

EMB

21

EMB

22

EMB

23

KG

24

KG

25

KG

ABÓBORA, regional, devendo ser bem desenvolvida,
in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte, produto próprio para consumo humano
(CÓDIGO COMPRASNET BR0279364)
AÇAÍ, pasteurizado, regional, in natura, livre de fungos,
sem indícios de germinação, embalagem com
aproximadamente 1Kg, produto próprio para consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0414154)
ALFACE, regional, distribuído proporcionalmente em
maço, perfazendo no mínimo 100g, pacote com 1Kg,
in natura, sem indícios de germinação, isenta de
sujidades e objetos estranhos, produto próprio para
consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET
BR0096601)
BANANA, tipo prata, devendo ser bem desenvolvida e
madura, in natura, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, produto próprio para
consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET
BR0224404)
CHEIRO VERDE, completo (coentro, cebolinha e
chicória) distribuído proporcionalmente em maço,
perfazendo no mínimo 100g, pacote com 1Kg, in
natura, livre de fungos, sem indícios de germinação,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, próprio para o consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0097217)
COUVE, vegetal com folhas grandes e lisas, in
natura, livre de fungos, sem indícios de germinação,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, maço perfazendo no mínimo
200g, produto próprio para consumo humano
(CÓDIGO COMPRASNET BR0241677)
FARINHA DE MANDIOCA, amarela, grupo d'água, tipo
1, pacote com 1Kg, produto próprio para consumo
humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0300138)
FARINHA DE TAPIOCA, tipo 1, pacote com 500g,
produto próprio para consumo humano (CÓDIGO
COMPRASNET BR0247165)
LARANJA, regional, devendo ser bem desenvolvida
e madura, in natura, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto próprio
para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET
BR0302626)
LIMÃO, regional, in natura, acondicionado em
embalagem apropriada, produto próprio para
consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET
BR2744368)
MACAXEIRA, 1ª qualidade, in natura, sem indícios
de germinação, isenta de sujidades e objetos
estranhos, produto próprio para consumo humano.
(CÓDIGO COMPRASNET BR0275018)
MAMÃO, regional, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, in natura, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto próprio
para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET
BR0274432)
MAXIXE, tipo extra, de cor verde clara,
acondicionado em embalagem apropriada, produto
próprio para consumo humano (CÓDIGO
COMPRASNET BR0096660)
MELANCIA, devendo ser bem desenvolvida e
madura, in natura, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto próprio
para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET
BR0258268)
PEIXE, pirarucu fresco, sem pele, cortado em filé,
isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, acondicionado em embalagem
apropriada com 1Kg, produto próprio para consumo
humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0150517)
PEPINO, comum, 1ª qualidade, isento de sujidades
e objetos estranhos, in natura, produto próprio para
consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET
BR0096679)
PIMENTA, de cheiro, regional, de 1ª qualidade, in
natura, produto próprio para consumo humano.
(CÓDIGO COMPRASNET BR0398582)
PIMENTÃO, verde, regional de 1ª qualidade, in
natura, produto próprio para consumo humano.
(CÓDIGO COMPRASNET BR0274852)
POLPA DE FRUTA, sabor abacaxi, embalagem com
1Kg, produto próprio para consumo humano
(CÓDIGO COMPRASNET BR0345630)
POLPA DE FRUTA, sabor acerola, embalagem com
1Kg, produto próprio para consumo humano
(CÓDIGO COMPRASNET BR0305731)
POLPA DE FRUTA, sabor cupuaçu, sem caroço,
embalagem com 1Kg, produto próprio para consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0289874)
POLPA DE FRUTA, sabor goiaba, embalagem com
1Kg, produto próprio para consumo humano
(CÓDIGO COMPRASNET BR0305729)
QUIABO, regional, 1ª qualidade, sem indícios de
germinação, isenta de sujidades e objetos
estranhos, in natura, produto próprio para consumo
humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0097080)
REPOLHO, in natura, livre de fungos, sem indícios
de germinação, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto próprio
para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET
BR0097098)

100.000

SEMANAL

120.000

SEMANAL

50.000

SEMANAL

500.000

SEMANAL

20.000

SEMANAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PORTARIA N.º 017/2018- GS/SEMMASDH
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS/SEMMASDH,
responsável pela Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL/FMAS, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação
vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de
30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de
créditos orçamentários,
CONSIDERANDO o que dispõe no artigo 8º, § Único, da
Lei Municipal nº 2.293, de 03 de janeiro de 2018,

120.000

SEMANAL

150.000

SEMANAL

RESOLVE:

150.000

SEMANAL

400.000

SEMANAL

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
SEMAD, no valor total de R$ 715.284,55 (setecentos e quinze mil
duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),
conforme Anexo Único desta Portaria.

40.000

SEMANAL

100.000

SEMANAL

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 14, incisos I
e II e art. 15, do Decreto Municipal nº 3.960, de 02 de fevereiro de 2018.

Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem como
objeto custear despesas com abastecimento de combustível conforme
processo 2018/11908/11909/00018 que deverá ser executada pela Unidade
Gestora Executora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS SEMAD.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2018.

300.000

SEMANAL

Anexo Único da Portaria nº 017/2018-GS/SEMMASDH
Nº
01
40.000

F
08

SF
422

P
A
0117
2167
Total:

SEMANAL

ND
339039

FR
0629

R$
715.284,55
715.284,55

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
150.000

SEMANAL

Códigos:
F: Função
SF: Subfunção

15.000

SEMANAL

60.000

SEMANAL

50.000

SEMANAL

ND: Natureza de Despesa

50.000

SEMANAL

FR: Fonte de Recurso

150.000

SEMANAL

100.000

SEMANAL

100.000

SEMANAL

100.000

SEMANAL

60.000

SEMANAL

60.000

SEMANAL

P: Programa
A: Ação

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Manaus, 28 de fevereiro de 2018.

Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018
PORTARIA 018/2018 - GS/SEMMASDH
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH, no uso das competências
que lhe conferem o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus e
CONSIDERANDO o que determina o art. 37, II da
Constituição Federal, bem como o art. 10º, inciso VIII, Lei nº 1.118/71,
que exigem prévia aprovação em concurso público para investidura em
cargo público;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal da Mulher,
Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH possui diversos
serviços a qual necessita de um levantamento complexo e extenso de
servidores para desempenha-los;

169/2016-CML/PM, para atender as necessidades desta Semtrad,
exarado no processo nº 2018/4931/7070/00002.
4. VALOR GLOBAL: R$ 6.118,00 (Seis mil cento e dezoito reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2018NE00028,
de 02/02/2018, no valor de R$ 6.118,00 (Seis mil cento e dezoito reais),
à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 21101; Programa de
Trabalho: 11.122.0011.2012.0000, Fonte: 01000000, Natureza da
Despesa: 33903007.
6. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do
Município de Manaus e poderá chegar ao seu termo final com a
execução total do objeto do contrato e consequente liquidação da
despesa.
Manaus/AM, 02 de março de 2018.

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de prorrogação
do prazo inicialmente estipulado para a execução dos trabalhos da
Comissão de Transição;
RESOLVE:
Art. 1º – PRORROGAR por 15 (quinze) dias o prazo de
atuação da Comissão Especial de Concurso Público, constituída por
meio da Portaria nº. 011/2018 – GS/SEMMASDH, publicada no D.O.M.
nº. 4296, de 31.01.2018, com objetivo de proceder o levantamento dos
dados direcionados a subsidiar a realização de novo concurso público,
em virtude da grande demanda de informações e/ou documentos a
serem coletadas e analisadas.
Art. 2º - DESIGNAR o dia 19/03/2018 como data limite
para a apresentação do relatório final de conclusão.
Art. 3º - Com a presente prorrogação, os trabalhos da
Comissão de Transição dar-se-ão entre 31 de Janeiro de 2018 a 19 de
março de 2018.
publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LE BOULEVARD torna público que
recebeu da SEMMAS a LMO nº 008/2017 sob o processo nº
2008/4933/6187/00834, que autoriza a Atividade Residencial
Multifamiliar, com a finalidade Condomínio Residencial Multifamiliar “LE
BOULEVARD” com validade de 12 meses, sito na Av. São Jorge, nº 529
– São Jorge, Manaus/AM.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de março de 2018.

PORTARIA N.º 021/2018-SEMINF/DAF
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS
BÁSICOS/SEMINF, no uso das atribuições legais conferidas pela
legislação vigente,
CONSIDERANDO a atribuição delegada pela Portaria nº
001/2017-SEMINF/GS, de 16.01.2017, DOM Nº 4056,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de
30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de
créditos orçamentários,

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

CONSIDERANDO o que dispõe no artigo 8º, § Único, da
Lei Municipal nº 2.293, de 03 de janeiro de 2018,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 14, incisos I
e II e art. 15, do Decreto Municipal nº 3.960, de 02 de fevereiro de 2018.

EXTRATO

RESOLVE:

1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2018,
celebrado em 02.03.2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal do Trabalho Emprego e Desenvolvimento– SEMTRAD e a
empresa REQUINTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP.
3. OBJETO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se
a entregar à CONTRATANTE os produtos conforme o item:03; UNID:
Unid; QTD: 1400; ÁGUA MINERAL – material: água mineral natural,
Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: garrafão de 20 litros,
retornável, Marca: Minalar; Características Adicionais: conforme Projeto
Básico/Termo de Referência, do Primeiro Aditivo da Ata de Registro de
Preços nº 006/2017-DIVRP/UGCM/SEMEF, referente ao Pregão nº

Art. 1º DEVOLVER à Unidade Gestora 560701-FUNDO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO destaque de crédito
orçamentário no valor total de R$ 219.044,06 (duzentos e dezenove
mil, quarenta e quatro reais e seis centavos), oriundo do Destaque
Concedido pela Portaria nº 07/2018-FMDU/IMPLURB, de 24.01.2018,
conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Esta devolução de destaque é devido à ajuste de
saldo orçamentário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 24 de janeiro de 2018.
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Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018
Anexo Único da Portaria nº 021/2018-SEMINF/DAF
Nº
01

F
15

SF
451

P
A
0064
2169
Total:

ND
449051

FR
0210

R$
219.044,06
219.044,06

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de fevereiro de 2018.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 24 de janeiro de 2018.
Anexo Único da Portaria Nº 012/2018-FMDU/IMPLURB
Nº
01

F
15

SF
451

P
A
0064
2169
Total:

ND
449051

FR
0210

R$
219.044,06
219.044,06

Nº Sequência Ordinal da Programação de Trabalho descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de Fevereiro de 2018.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
PORTARIA Nº 012/2018/FMDU/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.115, de
27.04.2016, DOM nº 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de
30.01.2012, e ainda o que dispõe o art. 14, I e II e art. 15, do Decreto
Municipal nº 3.960 de 02.02.2018,
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 8º, § Único da Lei
Municipal nº 2.293, de 03 de janeiro de 2018,

AVISO
O INSTITUTO MUNICIPAL
URBANO - IMPLURB torna público que:

DE

PLANEJAMENTO

Através do processo 2018.00796.00824.0.000939 a
Associação Cultural Casarão de Ideias vem requerer o uso de espaço
público para a colocação de um Deque Verde localizado na Rua
Barroso, 279 – Centro, conforme regulamenta o decreto nº 3520 de 23
de novembro de 2016.
Quaisquer manifestação contrarias ou questionamentos
deverão ser endereçadas ao IMPLURB por meio do correio eletrônico
dpla.implurb@gmail.com em um prazo de 10 dias úteis a contar da data
de publicação deste.

CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão nº55/2018,
constante na Ata 4ª Reunião Ordinária/CMDU de 24.01.2018 que liberou
recursos orçamentários e financeiros do 560701-Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano-FMDU constantes no Processo Administrativo
nº 2017/11908/11909/00032-SEMMASDH,
RESOLVE:
Art. 1°CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 370101-SECRETARIA MUNICIPAL DA
MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SEMMASDH, no valor total de R$ 219.044,06 (duzentos e dezenove
mil, quarenta e quatro reais e seis centavos) conforme Anexo Único
desta Portaria.
Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto a execução do projeto de Construção de 11 Quiosques
no CSU do Parque 10 de Novembro, que será realizado pela Unidade
Gestora Executora 370101-SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH,
conforme Ofício nº 0368/2018-SSOP/SEMINF 16.02.2018 e o
Cronograma Físico-Financeiro da Obra, constantes dos Processos
SEMMASDH 2017/11908/11909/00032 e IMPLURB-SIGED nº
2018/796/824/0/000557.

DOM | Edição 4315 | Página 24

Manaus, 01 de Março de 2018.

Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS

RESOLVE:

PORTARIA Nº. 017/2018 – SUP/SMTU

I – DISPENSAR a pedido da servidora TÂNIA BECKMAN
CIRINO FARIAS, das atividades do Controle Interno no âmbito desta
Autarquia, vinculado administrativamente ao Gabinete da
Superintendência;

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 4255, de 30 de novembro de 2017;

II – DESIGNAR o servidor ALONSO CORREA LOPES
JUNIOR, ocupante do cargo em comissão de Assessoria Técnica I –
DAS 3, para responder pelas atividades do Controle Interno no âmbito
desta Autarquia, vinculado administrativamente ao Gabinete da
Superintendência;

CONSIDERANDO, o Decreto nº. 8.727, de 28 de abril de
2016 que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da
identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

2018.

CONSIDERANDO, o objeto do processo administrativo nº.
2018/14908/14930/00127-SMTU;
CONSIDERANDO, o Parecer nº. 032 - PJ/SMTU, de 21 de
fevereiro de 2018;
CONSIDERANDO, o artigo 3º, IV e artigo 5º, XLI da
Constituição Federal de 1988;

III – Esta Portaria entra vigor a partir de 01 de março de

IV – Revogam-se os efeitos da Portaria nº 098/2017,
publicada no DOM Nº 4276 de 03 de janeiro de 2018.
CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes
Urbanos – SMTU, em Manaus, 28 de fevereiro de 2018.

CONSIDERANDO, o Princípio da Segurança Jurídica no
âmbito da administração pública,
RESOLVE:
I – AUTORIZAR, no âmbito da Superintendência Municipal
de Transportes Urbanos-SMTU, o uso do nome social da pessoa travesti
ou transexual, de acordo com seu requerimento e com o disposto no
Decreto nº. 8.727, de 28 de abril de 2016;
II – ORIENTAR que o uso do nome social destacado seja
acompanhado do nome civil, apenas para fins administrativos internos;
III – ESTABELECER que os registros dos sistemas de
informação, de cadastros, de programas, de serviços, de fichas, de
formulários, de prontuários e congêneres da Superintendência Municipal
de Transportes Urbanos-SMTU possam conter o nome social da pessoa
travesti ou transexual.
IV – DETERMINAR, que esta Portaria entre em vigor na
data de sua publicação.
CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes
Urbanos – SMTU, em Manaus, 26 de fevereiro de 2018.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
(*) EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018 – MANAUSCULT
A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio da
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT,
com fundamento na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela
lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, Decreto nº 8.726, de 27 de abril
de 2016, Lei 2.294, de 03 de janeiro de 2018, que institui o PPA
2018/2021 e suas alterações posteriores, Lei 2.293, de 03 de janeiro de
2018, que institui a Lei Orçamentária Anual de 2018, Lei delegada nº 25
de 31 de julho de 2013, torna público o presente Edital de Chamamento
Público visando a seleção de organização da sociedade civil,
representante de grupos folclóricos, interessada em celebrar termo de
colaboração que tenha por objeto a “concessão de apoio financeiro da
administração pública municipal para a apresentação de grupos
folclóricos no 62º Festival Folclórico em 2018”.
1.

PORTARIA Nº. 018/2018 – SUP/ SMTU
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 4255, de 30 de novembro de 2017;
CONSIDERANDO a atribuição especificada no artigo 3º,
do Regimento Interno da Superintendência Municipal de Transportes
Urbanos – SMTU, publicado no DOM nº 3286 de 05 de Novembro de
2013;

DO OBJETO

1.1.
O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio
financeiro da administração pública municipal para a execução de
apresentação de grupos folclóricos no Festival Folclórico a ser realizado
em 2018, integrantes das categorias prata e bronze e bois bumbas
categorias ouro-master-A, respeitando-se o limite estabelecido neste edital,
de acordo com o resultado e regulamento de 2017, abaixo descrito:
1.1.1. Categoria Ouro Master A: conforme resultado e Regulamento
do Festival Folclórico do Amazonas – 2017, limitando-se a 03 (três)
grupos;
OURO MASTER A
GRUPO FOLCLÓRICO
1 BRILHANTE
2 GARANHÃO
3 CORRE CAMPO

CATEGORIA
Boi Bumbá
Boi Bumbá
Boi Bumbá

1.1.2. Categoria Prata: conforme resultado e Regulamento do Festival
Folclórico do Amazonas – 2017, limitando-se a 61 (sessenta e um)
grupos;
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PRATA
GRUPO FOLCLÓRICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

MANAÚ
PIDA DJAPÁ
TRIBO JURUPIXUNAS
ESPLENDOR
IMPERATRIZ DO NORTE
ROSAS DE OURO
PRINCESINHA DA VILA
ENCANTO CIRANDEIRO
INDEPENDENTE DA COMPENSA
SEDUÇÃO DE SÃO FRANCISCO
GRUPO AM. ARTE LIVRE DE DANÇAS
SYRIA DO AMAZONAS
ODÁLIK
GRUPO DARAJ - ACADEMIA DE DANÇA TRIBUS
CAFÉ DO AJURICABA
XAMEGUINHO DO XOTE
CANDOMBLÉ AFRO
DANÇA REGIONAL DO CURIÓ
FURACÃO MISTURA DE RITMOS
NORDESTE SANGRENTO
CANGACEIROS DE APARÍCIO
CANGACEIROS DO JUAZEIRO
CABRAS DO CAPITÃO RUFINO
FILHOS DE LAMPIÃO
CANGACEIROS DE ASA BRANCA
JOÃO E MARIA
BIBA BOYS
FIAPOS NA ROÇA
VITOR E VITÓRIA
FOLIA E FULERAGEM
AS PODEROSAS NA ROÇA
OS ANJOS DO FAROESTE
ESPIÕES NA ROÇA
OS INTOCÁVEIS NA ROÇA
PISTOLEIROS NA ROÇA
REIS DO FAROESTE
OLINDA NA ROÇA
UNIDOS ALVORADA NA ROÇA
MANTO AZUL
MINHA DEUSA NA ROÇA
EXPLOSÃO NA FOLIA
EXPLOSÃO JUNINA NA ROÇA
UNIDOS NA ROÇA
MOCIDADE NA ROÇA
NHÔ CHICO JUNINO
FESTANÇA NA ROÇA
MEU REINO NA ROÇA
SETE QUEDAS NA ROÇA
EXPLOSÃO DE ALEGRIA
BROTINHOS DO PARQUE
IMPÉRIO NA FOLIA
CAIPIRA RASTAPÉ NA ROÇA
ELÉTRICOS NA ROÇA
VITÓRIA RÉGIA
EXPLOSÃO NA ROÇA
CAIPIRA PÉ NA BRASA
PIMENTINHA NA ROÇA
UNIÃO NA ROÇA
ROSAS DA NOITE
CLAMOR DE UM POVO
TRIBO DO MANAÚ

CATEGORIA
Cacetinho
Cacetinho
Cacetinho
Garrote Regional
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Dança Internacional
Dança Internacional
Dança Internacional
Dança Internacional
Dança Nacional
Dança Nacional
Dança Nacional
Dança Regional
Dança Alternativa
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Duelo
Quadrilha Duelo
Quadrilha Duelo
Quadrilha Duelo
Quadrilha Duelo
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Boi Bumbá Regional
Tribo

1.1.3. Categoria Bronze: conforme resultado e Regulamento do
Festival Folclórico do Amazonas – 2017, limitando-se a 23 (vinte e três)
grupos, sendo especificamente:
BRONZE
GRUPO FOLCLÓRICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

KAMAYURÁ
SÃO SEBASTIÃO
MOLEJO
TRADIÇÃO DO PARQUE DEZ
SEDUÇÃO DA COMPENSA
UNIÃO HIT DANCE NA ROÇA
CIA DE ARTES CÊN. DAS ÍNDIAS ORIENTAIS JAI OH
RANCHO F. LUSO BRASILEIRO DO AM.
XOTE DA KAROLINA
VINGADORES DO SERTÃO
VINGADORES DE VIRGULINO
CABRAS DO CAPITÃO CORISCO
BANDOLEIROS DO SERTÃO
MERCENÁRIOS NA ROÇA
GAROTAS DA NOITE
SANSÃO E DALILA
BAGACEIRA NA ROÇA
BICHAS LOUCAS
PAPUDINHOS NA ROÇA
ANJOS BANDIDOS SHOW
ALEGRIA CAIPIRA
FORROZANO NA ROÇA
TRIBO DOS MURAS

CATEGORIA
Cacetinho
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Dança Alternativa
Dança Internacional
Dança Internacional
Dança Nacional
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Duelo
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Tribo

1.2.
DA FINALIDADE DOS RECURSOS Os recursos a serem
transferidos através da parceria a ser celebrada, para a apresentação de
grupos folclóricos no 62º Festival Folclórico em 2018 serão destinadas
exclusivamente para os grupos folclóricos e suas respectivas entidades
representativas que atenderem todas as exigências estabelecidas neste
edital.

2.

JUSTIFICATIVA

2.1.1.1. O Festival Folclórico do Amazonas teve seu início em 21 de
junho de 1957, no Campo do Quartel 27 B.C., Estádio General Osório,
em Manaus. Reúne, desde o início, diversas danças folclóricas de
bairros de Manaus, contribuindo para difundir a cultura popular do
Amazonas. A festa conta com várias atrações, dentre elas,
apresentações de cirandas, danças nordestinas, quadrilhas e
apresentação de tribos. Até o ano de 2013, o Festival Folclórico do
Amazonas era organizado pelas associações representativas dos grupos
folclóricos. Até que, no ano seguinte, uma parceria entre o Governo do
Estado do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Manaus decidiu
imprimir, em conjunto com os grupos folclóricos, um novo formato que
tem se revelado salutar para o desenvolvimento do festival criando
enfeixando os grupos em 03 categorias: Ouro, Prata e Bronze.
Premiação, troféus, certificados de participação, em suma, os grupos
passaram a fazer parte de competições mais acirradas empenhando-se
em apresentações mais arrojadas e trabalhadas permitindo ao festival
folclórico um novo fôlego. A partir do ano de 2017, os grupos
pertencentes às categorias Prata e Bronze passaram a fazer suas
apresentações no Complexo Turístico da Ponta Negra, ressignificando o
alcance de suas danças. Cabe à MANAUSCULT o apoio e o estímulo ao
folclore e a cultura popular deixando que os próprios grupos definam
suas finalidades culturais estando o poder público no mero papel de
facilitador de tais ações. Para que isto se dê de forma plena, a
consolidação de uma política pública efetiva para a cidade de Manaus no
campo da cultura popular e do folclore torna-se necessário o fomento
destes grupos, como muitos brincantes se intitulam, compondo, desta
forma, a programação do evento realizado pela MANAUSCULT.
3.

DOS PARTICIPANTES

3.1.
A participação neste processo implica a aceitação plena e
irrevogável das normas deste Edital.
3.2.
Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade
civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I,
alíneas “a” da Lei nº 13.019, de 2014 (alterada pela lei 13.204, de 14 de
dezembro de 2015) a entidade privada sem fins lucrativos que não
distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras,
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de
reserva.
3.3.
OSCs sediadas em Manaus que se constituam enquanto
entidades participantes do Folclore de Manaus através da participação e
representação de grupos folclóricos participantes do Festival Folclórico
de Manaus e do Amazonas, conforme regulamento oficial da categoria
ao qual pertencem e resultado oficial do Festival de 2017.
4.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO
PÚBLICO
4.1.
As organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em
estabelecer a parceria, nos termos do presente Ato, deverão apresentar
suas respectivas propostas em envelope fechado e com identificação da
instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta –
Edital de Chamamento Público Nº 02/2018 – MANAUSCULT”, a serem
entregues no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos-MANAUSCULT, no prazo definido no item 15 deste edital, no
horário das 08h00 as 17h00, situada na Avenida André Araújo, N. 2767 Aleixo, e contendo, no mínimo:
4.1.1. Ofício de requerimento contendo a proposta de parceria com a
respectiva justificativa;
4.1.2. Plano de Trabalho, baseado nos parâmetros da Lei nº 13.019,
de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de 14 de dezembro de
2015, Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
4.1.2.1. Descrição do objeto com a respectiva justificativa para
realização do evento ou da ação;
4.1.2.2. Público alvo;
4.1.2.3. Período de execução;
4.1.2.4. Identificação do objeto contemplando contribuições do evento
ou ação para a valorização cultural;
4.1.2.5. Justificativa;
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4.1.2.6. Resultados esperados;
4.1.2.7. Cronograma de execução que descreva as metas, etapas,
especificações, indicadores físicos e suas respectivas quantidades, além
do prazo de execução;
4.1.2.8. Plano de aplicação dos recursos, descrevendo no mínimo a
despesa, a fonte e o código da despesa;
4.1.2.9. Cronograma de desembolso, contendo a meta relacionada ao
valor e mês a ser desembolsado;
4.1.2.10. Valor solicitado com estimativas de custos gerais para
realização do evento ou da ação, que devem ser estimados através da
apresentação de 03 (três) orçamentos;
4.1.2.11. Identificação do responsável pelo Plano de Trabalho ou pela
ação.
4.1.3. Planilha contendo resumo das cotações de preços, contendo
empresas e/ou responsável, valor cotado, orçamento vencedor;,
acompanhado do cartão do CNPJ das empresas cotadas, de modo a
comprar que a mesma possui atividade compatível com as orçadas.
4.1.4. Cópia de documento de identificação com foto, do CPF e
comprovante de residência, atualizado, especificamente comprovantes
referentes a contas de consumo do imóvel onde reside (considera-se
atualizado o comprovante que date de, no máximo, 03 meses anteriores
a apresentação do mesmo), do responsável legal da entidade. No caso
de o comprovante estar em nome de terceiro deverá ser apresentada
declaração do proprietário de que o proponente reside no imóvel,
acompanhado de cópia do documento de identificação com foto.
4.1.5. Cópia do estatuto registrado e suas alterações, acompanhada
de Cópia da Certidão de Registro do Estatuto Social e suas alterações
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, que prevejam
expressamente:
4.1.5.1. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social;
4.1.5.2. Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual
natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
4.1.6. Cópia da ata de eleição da atual diretoria, devidamente
registrada em cartório;
4.1.7. Comprovante de Escrituração de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, composto de, no mínimo, balanço patrimonial, balancete,
registro profissional do responsável ;
4.1.8. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da
sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;
4.1.9. Comprovante de abertura de conta bancária em banco oficial
federal (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), específica para
movimentação dos valores de repasse por parte da MANAUSCULT,
acompanhada de extrato zerado;
4.1.10. Ficha Técnica do grupo folclórico para 2018, com indicação da
temática, composição de fantasias e adereços, número aproximado de
componentes, etc.;
4.1.11. Cópia do Regulamento da Categoria a que pertence no 62º
Festival Folclórico do Amazonas;
4.1.12. Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da
parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano,
bem como de possuir instalações, condições materiais e capacidade
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, sendo
especifica e obrigatória apresentação de todos os itens abaixo:
4.1.12.1. Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da
administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras
organizações da sociedade civil;
4.1.12.2. Relatórios de atividades com comprovação das ações
desenvolvidas anteriormente;
4.1.12.3. Currículos profissionais, acompanhados de comprovantes de
vínculo, de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre
outros;
4.1.12.4. Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no
desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos,
instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil,
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos,
comissões ou comitês de políticas públicas;

4.1.12.5. Declaração do representante legal da organização da
sociedade civil sobre a existência de instalações e outras condições
materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir
com recursos da parceria, devidamente acompanhada de comprovação
documental.
4.1.13. Certidão Negativa de débitos relativos a créditos tributários
federais e à dívida ativa da União;
4.1.14. Certidão Negativa de débitos da Fazenda Estadual;
4.1.15. Certidão Negativa de débitos de tributos municipais;
4.1.16. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - CRF/FGTS;
4.1.17. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
4.1.18. Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da
sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço
de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
de cada um deles;
4.1.19. Cópia de documento que comprove que a organização da
sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de
consumo ou contrato de locação;
4.1.20. Declaração de Ciência e Concordância, de que está ciente e
concorda com as disposições previstas neste Edital e seus anexos, bem
como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de
seleção, sob pena de eliminação;
4.1.21. Declaração do representante legal da organização da
sociedade civil com informação de que a organização e seus dirigentes
não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº
13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento,
acompanhada de comprovantes, obrigatoriamente:
4.1.21.1. Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas – TCE-AM, com data de expedição inferior a 30 (trinta) dias,
sobre a situação de adimplência ou não da entidade proponente;
4.1.21.2. Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas – TCE-AM, com data de expedição inferior a 30 (trinta) dias,
sobre a situação de adimplência ou não do responsável legal da
entidade proponente;
4.1.21.3. Certidão emitida pelo órgão concedente, a MANAUSCULT, com
data de expedição inferior a 30 (trinta) dias, sobre a situação de
adimplência ou não da entidade proponente;
4.1.21.4. Certidão emitida pelo órgão concedente, a MANAUSCULT, com
data de expedição inferior a 30 (trinta) dias, sobre a situação de
adimplência ou não do responsável legal da entidade proponente.
4.1.21.4.1. A ausência ou apresentação de uma única certidão não
supre, substitui ou invalida as demais, sendo todas as certidões acima
previstas de apresentação obrigatória.
4.1.22. Declaração de que:
4.1.22.1. Não há, em seu quadro de dirigentes membros de Poder ou do
Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública municipal; e cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas
mencionadas na alínea “a” deste inciso;
4.1.22.2. Não contratará, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão
ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de
diretrizes orçamentárias;
4.1.22.3. Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos
repassados:
4.1.22.3.1. Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública municipal;
4.1.22.3.2. Servidor ou empregado público, inclusive aquele que
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou
entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na
lei de diretrizes orçamentárias;
4.1.22.3.3. Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes
contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes
eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
4.2.
A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações
em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.
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4.3.
Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma
outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou
esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela
administração pública municipal.
4.4.
A ausência ou incompletude de qualquer um dos documentos
previstos neste item implica na eliminação da proposta.
4.5.
Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso
venha a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será
considerada apenas a última proposta enviada para análise.
5.

DAS VEDAÇÕES

5.1.
Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
5.1.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não
esteja autorizada a funcionar no território nacional;
5.1.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada;
5.1.3. Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da
mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de
colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau; (Redação dada pela Lei nº 13.204,
de 2015);
5.1.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos
últimos cinco anos, exceto se:
5.1.4.1. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e/ou
quitados os débitos eventualmente imputados; (Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015);
5.1.4.2. For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; (Incluído
pela Lei nº 13.204, de 2015);
5.1.4.3. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015);
5.1.5. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo
período que durar a penalidade:
5.1.5.1. Suspensão de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração;
5.1.5.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública;
5.1.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas
por Tribunal de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
5.1.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa:
5.1.7.1. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8
(oito) anos;
5.1.7.2. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar
a inabilitação;
5.1.7.3. Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no
8.429, de 2 de junho de 1992.
6.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

6.1.
A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a
avaliar, processar e julgar o presente chamamento público, instituída
através da Portaria nº 18/2018 – MANAUSCULT, nos termos
estabelecidos pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto
nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
6.2.
Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro
desse colegiado.
6.3.
A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo,
diligências para verificar a autenticidade das informações e dos documentos
apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da
isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7.

SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1.
A Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas
pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta
serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total
independência técnica para exercer seu julgamento.

7.2.
A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no item 15
deste edital para conclusão do julgamento das propostas e divulgação
do resultado preliminar do processo de seleção.
7.3.
As propostas deverão conter informações que atendem aos
critérios de julgamento estabelecidos na tabela abaixo:
Critérios de
Julgamento
(A) Informações sobre ações a serem
executadas, metas a serem atingidas,
indicadores que aferirão o
cumprimento das metas e prazos
para a execução das ações e para o
cumprimento das metas.

Metodologia de Pontuação
- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (2,0
pontos)
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).

- Grau pleno de adequação (2,0)
- Grau satisfatório de adequação (1,0)
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório do requisito de adequação
(0,0).
(C) Descrição da realidade objeto da - Grau pleno da descrição (1,0)
parceria e do nexo entre essa
- Grau satisfatório da descrição (0,5)
realidade e a atividade ou projeto
- O não atendimento ou o atendimento
proposto.
insatisfatório (0,0).
- O valor global proposto é, pelo menos,
10% (dez por cento) mais baixo do que o
(D) Adequação da proposta ao valor valor de referência (1,0);
de referência constante do Edital,
- O valor global proposto é igual ou até 10%
com menção expressa ao valor global (dez por cento), exclusive, mais baixo do
da proposta.
que o valor de referência (0,5);
- O valor global proposto é superior ao valor
de referência (0,0).
(E) Capacidade técnico-operacional - Grau pleno de capacidade técnicoda instituição proponente, por meio operacional (2,0).
de experiência comprovada no
- Grau satisfatório de capacidade técnicoportfólio de realizações na gestão de operacional (1,0).
atividades ou projetos relacionados - O não atendimento ou o atendimento
ao objeto da parceria ou de natureza insatisfatório do requisito de capacidade
semelhante.
técnico-operacional (0,0).
Pontuação Máxima Global
(B) Adequação da proposta aos
objetivos da política, do plano, do
programa ou da ação em que se
insere a parceria.

Pontuação
Máxima por Item

4,0

2,0

1,0

1,0

2,0

10,0

7.4.
Serão eliminadas aquelas propostas:
7.4.1. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
7.4.2. Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B),
(C) ou (E); ou ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes
informações: a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a
atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas
a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das
metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das
metas; e o valor global proposto (art. 16, §2º, incisos I a IV, do Decreto
nº 8.726, de 2016);
7.4.3. Que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do
Decreto nº 8.726, de 2016);
7.4.4. Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser
avaliado pela Comissão de Seleção à luz da estimativa realizada na
forma do §8º do art. 9º do Decreto nº 8.726, de 2016, e de eventuais
diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica e
financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível;
7.4.5. Que apresentem informações falsas, parciais ou inidôneas.
7.5.
A administração pública divulgará o resultado preliminar do
processo de seleção Diário Oficial do Município, na página do sítio oficial
MANAUSCULT na internet e redes sociais.
7.6.
A fase recursal ocorrerá após a divulgação do resultado preliminar
do processo de seleção, conforme tabela do item 15 deste edital.
7.7.
Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará,
podendo reconsiderar ou não sua decisão. Em caso de não provimento,
seguirá para o superior hierárquico.
7.8.
Durante a fase recursal não será permitida a juntada e
complementação de documentos obrigatórios constantes no item 4, e
não apresentados na proposta avaliada, considerando a previsão do
item 4.5 e 7.4.3, em se tratando de documentos indispensáveis na
composição e apresentação das propostas.
7.9.
Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem
interposição de recurso, a MANAUSCULT deverá homologar e divulgar,
no seu sítio eletrônico oficial, redes sociais e no Diário Oficial do
Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do
processo de seleção.
8.
DOS VALORES DOS PROJETOS E DOS RECURSOS
FINANCEIROS
8.1.
Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas
relativas ao presente Edital são provenientes do orçamento público,
previstos na Lei 2.293, de 03 de janeiro de 2018, que institui a Lei
Orçamentária Anual de 2018, programa de trabalho 13 392 0084 2119,
ação “Apoio ao Festival Folclórico realizado na cidade de Manaus”, fonte
100, natureza da despesa 33503900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
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8.2.
O valor total de recursos disponibilizados será de R$
954.746,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta
e seis reais) no exercício de 2018.
8.3.
Os valores de referência para a realização do objeto do termo
de colaboração são de:
8.3.1. Categoria Ouro Master A: até R$ 99.582,00 (noventa e nove
mil, quinhentos e oitenta e dois reais) por grupo folclórico, sendo a
categoria composta por 03 (três) grupos, totalizando até 298.746,00
(duzentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais);
8.3.2. Categoria Prata: até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por grupo
folclórico, sendo a categoria composta por 61 (sessenta e um) grupos,
totalizando até 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais);
8.3.3. Categoria Bronze: até R$ 2.000,00 (dois mil reais) por grupo
folclórico, sendo a categoria composta por 23 (vinte e três) grupos,
totalizando até 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).
8.4.
As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de
desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria,
observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 33
e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.
8.5.
Os recursos serão depositados em conta específica, isenta de
tarifa bancária, em instituição financeira pública. Os recursos deverão
ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua
finalidade.
8.6.
Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos
em geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o
instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto
nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de
2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016.
8.7.
Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para
satisfação de seu objeto, sendo admitidas, as despesas previstas e
aprovadas no plano de trabalho, observando o disposto no art. 46 da Lei
nº 13.019, de 2014.
8.8.
É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados
à parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou
na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.
8.9.
Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos
públicos transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública municipal por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.

9.3.3. Descrição do objeto da parceria;
9.3.4. Valor total da parceria e valores liberados;
9.3.5. Situação da prestação de contas da parceria, que deverá
informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi
apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo;
9.3.6. Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos
da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as
funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista
para o respectivo exercício.
9.4.
A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e
de pessoal.
9.5.
A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil
pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de
colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária
ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização
da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua
execução.

9.

12.

DAS OBRIGAÇÕES

9.1.
Não será exigida contrapartida financeira ou em bens e serviços
economicamente mensuráveis em razão do enquadramento previsto no
artigo 35, parágrafo 1º da lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no
artigo 12, parágrafo único do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
9.2.
Faz-se obrigatória a menção à Prefeitura Municipal de Manaus
e MANAUSCULT, que deverá ser inserida em todas as peças de
divulgação, inclusive nos releases distribuídos a imprensa, entrevistas
concedidas pela equipe do projeto, de forma padronizada previamente
estabelecida e da seguinte forma:
9.2.1. Logomarca da Prefeitura Municipal de Manaus / MANAUSCULT
sob a chancela “Apoio”, “Apoio cultural” ou “Patrocínio” nos produtos e
peças de divulgação;
9.2.2. Logomarcas de demais Empresas e Instituições apoiadoras
poderão ter seu respectivo crédito sob as mesmas chancelas
supracitadas, permitindo-se a fixação de suas logomarcas;
9.2.3. Citação da Prefeitura Municipal de Manaus / MANAUSCULT na
locução antes do evento;
9.2.4. As logomarcas estão disponíveis no site da MANAUSCULT.
9.3.
A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e
em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração
pública. As informações divulgadas deverão conter, no mínimo:
9.3.1. Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e
do órgão da administração pública responsável;
9.3.2. Nome da organização da sociedade civil e seu número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB;

10.

DA CELEBRAÇÃO

10.1.
A fase de celebração observará as seguintes etapas até a
assinatura do instrumento de parceria:
10.1.1. Existência de disponibilidade orçamentária;
10.1.2. Aprovação da proposta e do Plano de Trabalho, através de
pareceres técnicos e jurídico;
10.1.3. Homologação e posterior assinatura do termo de colaboração.
10.2.
O termo de colaboração será celebrado de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público
e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência
administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração
pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.
11.

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

11.1.
As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de
termo de colaboração, que conterá as cláusulas essenciais previstas no
artigo 42 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei
13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril
de 2016.
11.2.
A minuta do termo de colaboração a ser celebrado consta como
anexo deste Edital.
DA EXECUÇÃO

12.1.
As despesas devem ser executadas considerando os itens 9.3
e 9.4 deste edital, sendo vedado:
12.1.1. Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
12.1.2. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
12.2.
Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria
será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancária.
12.3.
Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na
conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de
serviços.
12.4.
A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação
da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e
justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo,
trinta dias antes do termo inicialmente previsto.
13.

DO GESTOR DO TERMO

13.1.
Agente público responsável pela gestão de parceria celebrada
por meio de termo de colaboração, designado pela Portaria N. 017/2018
– MANAUSCULT, nos termos estabelecidos pela lei 13.204, de 14 de
dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, com
poderes de controle e fiscalização.
13.2.
São obrigações do gestor:
13.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
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13.2.2. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
13.2.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da lei 13.204, de 14 de
dezembro de 2015;
13.2.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
14.

DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

14.1.
A comissão de monitoramento e avaliação, constituída na forma
da Portaria N. 019/2018 – MANAUSCULT, nos termos estabelecidos
pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.726, de
27 de abril de 2016, é a instância administrativa colegiada responsável
pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de
aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos
e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização
do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a
homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
14.2.
A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse
colegiado para subsidiar seus trabalhos.
14.3.
As ações de monitoramento e avaliação terão caráter
preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular das
parcerias.
14.4.
As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar
ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados,
incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos
de tecnologia da informação.
14.5.
A MANAUSCULT deverá realizar visita técnica in loco para
subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for
essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do
alcance das metas.
14.6.
Sem prejuízo do Monitoramento e Avaliação, poderão ser
realizadas eventuais auditorias pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva.
15.

15.4.2. Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta
bancária específica, quando houver;
15.4.3. Extrato da conta bancária específica;
15.4.4. Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
15.4.5. Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados,
quando houver; e
15.4.6. Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos,
inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da organização
da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço,
contendo dados da organização da sociedade civil e número do
instrumento da parceria.
15.5.
A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa
na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.
15.6.
Quando a organização da sociedade civil não comprovar o
alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato
irregular, a administração pública municipal exigirá a apresentação de
relatório de execução financeira, conforme previsto nos artigos 56 e 57
do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
15.7.
As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda
dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo
de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da
prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da
prestação de contas.
15.8.
O prazo de análise da prestação de contas final pela
administração pública constará no termo de colaboração e será de até
cento e cinquenta dias, contado da data de recebimento do Relatório
Final de Execução do Objeto. Este prazo poderá ser prorrogado,
justificadamente, por igual período, não podendo exceder o limite de
trezentos dias.
15.9.
Toda a documentação referente à Prestação de Contas deverá ser
apresentada com identificação da instituição responsável pela execução do
termo no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e EventosMANAUSCULT, nos prazos definidos neste edital, no horário das 08:00 as
17:00, situado a Avenida André Araújo, N. 2767 – Aleixo.
16.

DOS PRAZOS

ETAPA
1
2
3

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

4

15.1.
A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar
resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução
do objeto e o alcance das metas.
15.2.
Para fins de prestação de contas final, a organização da
sociedade civil deverá apresentar relatório de execução final do objeto,
no prazo de até trinta dias, contado do término da execução da parceria,
conforme estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por até
quinze dias, mediante justificativa e solicitação prévia da organização da
sociedade civil, que conterá:
15.2.1. A demonstração do alcance das metas referentes ao período
de que trata a prestação de contas;
15.2.2. A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do
objeto;
15.2.3. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto,
como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros.
15.3.
O relatório de execução final do objeto deverá, ainda, fornecer
elementos para avaliação:
15.3.1. Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
15.3.2. Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado
por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou
privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre
outros; e
15.3.3. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a
conclusão do objeto.
15.4.
Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até
sessenta dias, contados de sua notificação, conforme estabelecido no
instrumento de parceria, prorrogável por até quinze dias, mediante
justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade civil, que
deverá conter:
15.4.1. Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive
rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância
do plano de trabalho e sua vinculação com a execução do objeto;

5
6
7
8

17.

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Publicação do Edital de Chamamento Público.

DATAS
01/03/2018
30 (trinta) dias a contar da data
Envio das propostas pelas OSCs.
de publicação do edital
Até 05 (cinco) dias úteis antes
Impugnação do Edital
da data fixada para abertura
dos envelopes
01 (um) dia útil a contar do
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
encerramento do envio de
Comissão de Seleção - Abertura dos envelopes
propostas
05 (cinco) dias a contar do
Publicação do Resultado Preliminar
início da etapa competitiva
05 (cinco) dias a contar da
Interposição de recursos contra o resultado preliminar. publicação do resultado
preliminar.
03 (três) dias úteis a contar do
Publicação do Resultado Final
encerramento do prazo para
interposição de recursos
01 (um) dia úteis a contar da
Homologação do Resultado Final
publicação do resultado final

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1.
É recomendável a leitura integral da legislação referenciada
neste edital, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente,
que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as
sanções cabíveis.
17.2.
É de exclusiva responsabilidade do proponente os documentos
contidos em sua proposta, bem como a ausência de qualquer item
previsto neste edital.
17.3.
Fica eleito o foro da Justiça da cidade de Manaus - Amazonas,
para dirimir eventuais questões decorrentes deste Edital, quando não
esclarecidas por via administrativa.
17.4.
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 a MANAUSCULT
isenta de qualquer responsabilidade dessa índole.
17.5.
É de exclusiva responsabilidade do parceiro 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 a MANAUSCULT isenta de
qualquer responsabilidade dessa índole.

DOM | Edição 4315 | Página 30

Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018
17.6.
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 nº 9.610/98.
17.7.
A presente chamada pública poderá ser 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.
17.8.
Os casos omissos e as situações não previstas na presente
chamada pública serão resolvidos pela MANAUSCULT.
17.9.
Esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada pública
poderão ser obtidos através dos telefones (92)3215-3447 e (92) 3215-3120.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de março de 2018.

(*) Republicado por haver sido veiculado sem o Anexo I no DOM nº 4314, de 01
março de 2018.

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e
o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de
apresentação da prestação de contas devida pela organização da
sociedade civil;
c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em
obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância
com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de
colaboração ou termo de fomento;
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto
da parceria;
e) designar gestor de parceria, e na hipótese de o gestor da parceria
deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as
respectivas responsabilidades;
f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação
de recursos;
g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias
após o respectivo encerramento;
h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação
irregular dos recursos envolvidos na parceria;
i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a
constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da
parceria.
II – DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

ANEXO 1 – MINUTA TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº xxxx QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MANAUS POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT E
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ORGANIZAÇÃO
DA
SOCIEDADE CIVIL)
O MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio da FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TUIRSMO E EVENTOS – MANAUSCULT, inscrita no
CNPJ sob nº ____, com sede _____, doravante denominada
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo
seu Diretor Presidente ___________________, e a _______________
(organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº. _____, com
sede______, doravante denominada(o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, representada pelo(a) (cargo do representante legal da organização
da sociedade civil, seguido da respectiva qualificação), resolvem celebrar o
presente termo de colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Delegada
Municipal nº 25/2013, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
consoante o processo administrativo nº 2018/16508/15597/00179 e
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O presente O termo de colaboração terá por objeto a concessão de
apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de
apresentação de grupos folclóricos no Festival Folclórico a ser realizado
em 2018, integrantes das categorias prata e bronze e bois bumbas
categorias ouro-master-A, respeitando-se o limite estabelecido neste
edital, de acordo com o resultado e regulamento de 2017.
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas
vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto,
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do
poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Município;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o
aparelho administrativo do Município.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - São obrigações dos Partícipes:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações
da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando
previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas
organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

a) manter escrituração contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de
colaboração;
c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias
celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações
requeridas no parágrafo único, do artigo 11, da Lei Federal nº
13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica,
observado o disposto no artigo 51, da Lei Federal nº 13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas
repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas
correspondentes aos processos, aos documentos, às informações
referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei
nº 13.019/2014, bem como aos locais de execução do objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às
despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto
previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a
inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido
pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restrição à sua execução;
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta,
em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo,
pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos
recursos;
i) inserir a logo da Prefeitura de Manaus e da MANAUSCULT em todo
material de divulgação, promoção e produtos resultantes e veiculações
nas mídias, conforme o previsto no Edital nº 02/2018 – MANAUSCULT;
j) responsabilizar-se pelas despesas relativas aos direitos autorais, nos
termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais taxas incidentes
sobre a execução ou apresentação do projeto constante no plano de
trabalho a ser executado;
k) o (a) partícipe contemplado comprometem-se a respeitar as condições
de acessibilidade previstas nos termos do Artigo 46 do Decreto nº 3.298,
de 20 de dezembro de 1999, referentes à acessibilidade de portadores
de necessidades especiais;
l) o (a) partícipe é responsável pelo descarte e limpeza, tanto na parte
interna como na parte externa do local onde se realizará o Festival
Folclórico do Amazonas de 2018, no que tange às alegorias e fantasias,
no prazo máximo de 20 (vinte) dias do término do evento, o não
cumprimento acarretará as sanções previstas em lei, ficando inclusive
impedidos de celebrar novos termos de colaboração com a
Administração Pública.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do
objeto do presente Termo de Colaboração é de R$ ___________ (por
extenso).
3.2 – A administração pública municipal transferirá, para execução do
presente termo de colaboração, recursos no valor de R$ ___________
(por extenso), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária
_______________, UG _________, Gestão ___________, conforme
discriminação abaixo:
Fonte: ___________ ED: ___________ - R$ ___________
CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRAPARTIDA
4.1 - Com fundamento no parágrafo primeiro, do artigo 35, da Lei
Federal nº 13.019/2014, e parágrafo único, artigo 12, do Decreto Federal
nº 8.726/2016, não será exigida contrapartida financeira ou em bens e
serviços economicamente mensuráveis.
CLÁUSULA QUINTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS
RECURSOS
5.1 - A administração pública municipal transferirá os recursos em favor
da organização da sociedade civil, conforme o cronograma de
desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade
de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este
instrumento.
5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de
Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de
instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou
superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo,
ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública
federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente,
aplicados no objeto do termo de colaboração ou da transferência,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos
para os recursos transferidos.
5.4 – A organização da sociedade civil deverá observar na realização de
gastos para a execução do objeto do presente termo o estabelecido no
plano de trabalho.
5.5 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não
serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela
recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou
o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a
obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem
justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
5.7 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria,
os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à
administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela autoridade competente da administração pública.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
6.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente
pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos,
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou
representante da organização da sociedade civil, para:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência
ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em
caráter de emergência;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou
correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora dos prazos;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter
educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos; e
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos;
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1 – O presente Termo de Colaboração vigerá a partir da data da
assinatura, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho de 60
(sessenta) dias para a consecução de seu objeto.
7.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da organização da
sociedade civil devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais
exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do
prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.
7.3 – Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a
administração pública municipal promoverá a prorrogação do prazo de
vigência do presente termo de colaboração, independentemente de
proposta da organização da sociedade civil, limitado o prazo de
prorrogação ao exato período do atraso verificado.
7.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior,
deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes
antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da última
dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo
aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO
E DA FISCALIZAÇÃO.
8.1 - O relatório técnico a que se refere o artigo 59, da Lei Federal nº
13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o
período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano
de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas
auditorias.
8.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da
sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato
próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou
manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil
parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu
direitos de uso de tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de
modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na
prestação de contas o que foi executado pela organização da
sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas
responsabilidades.
CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração
dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de
trabalho, bem como relatório de execução do objeto, elaborado pela
organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas
propostas com os resultados alcançados.
9.2 - O relatório de execução final do objeto conterá:
9.1.2 - A demonstração do alcance das metas referentes ao período de
que trata a prestação de contas;
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9.1.3 - A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do
objeto;
9.1.4 - Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto,
como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros.
9.1.5 - O relatório de execução final do objeto deverá, ainda, fornecer
elementos para avaliação:
9.1.6 - Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
9.1.7 - Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado
por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou
privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre
outros; e
9.1.8 - Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão
do objeto.
§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 dias a partir do
término da vigência da parceria.
9.2 - Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance
das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a
administração pública municipal exigirá a apresentação de relatório de
execução financeira, conforme previsto nos artigos 56 e 57 do Decreto
nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
9.2.1 - O Relatório Final de Execução Financeira deverá ser apresentado
no prazo de até sessenta dias, contados de sua notificação, prorrogável
por até quinze dias, mediante justificativa e solicitação prévia da
organização da sociedade civil, que deverá conter:
9.2.2 - Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive
rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância
do plano de trabalho e sua vinculação com a execução do objeto;
9.2.3 - Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta
bancária específica, quando houver;
9.2.4 - Extrato da conta bancária específica;
9.2.5 - Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
9.2.6 - Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados,
quando houver; e
9.2.7 - Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos,
inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da organização
da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço,
contendo dados da organização da sociedade civil e número do
instrumento da parceria.
9.3 - A administração pública municipal considerará ainda em sua
análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da
parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela
comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a
conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados
durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.
9.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de
que trata o artigo 67, da Lei Federal nº 13.019/2014, deverão conter
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do
objeto pactuado.
9.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela
administração pública observará os prazos previstos na Lei Federal nº
13.019/2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata
instauração de tomada de contas especial.
9.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será
concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por
notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo
que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a
prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da
omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as
providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da
legislação vigente.

9.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas
apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de
seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada,
prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput
sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou
vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da
sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização
monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos
eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste
parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração
pública.
9.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes
circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no
plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação
da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu
conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades
diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
9.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após
exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao
erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o
objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de
atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir
do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude
e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
9.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente
ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter
em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de
contas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
10.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo,
mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser
encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à
data de término de sua vigência.
10.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de
Colaboração com alteração da natureza do objeto.
10.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade
meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser
previamente submetidas à Procuradoria Jurídica da Fundação, a qual
deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.
10.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se
fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a
mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de
recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E
DAS SANÇÕES
11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho
e com as normas da Lei Federal nº 13.019/2014, e da legislação
específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da
esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não
superior a dois anos;
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III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público
ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso II. Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos
II e III são de competência exclusiva de Secretário Estadual, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos
de aplicação da penalidade.
11.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da
apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade
decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
11.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo
voltado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES
12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os
de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos
na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se
incorporam.
12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes
os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos,
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste
Termo de Colaboração.
12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da organização da
sociedade civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a
organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da
propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos
poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra
organização da sociedade civil que se proponha a fim igual ou
semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução
do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do
objeto pactuado,
12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de
inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para
continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto
neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da
Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO
PARTÍCIPE (ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL-OSC)
REFERENTES AOS DIREITOS AMBIENTAIS E TRABALHISTAS.
13.1-Considerando as inúmeras irregularidades sociais e trabalhistas
flagradas pelos órgãos competentes, o SEGUNDO PARTÍCIPE deverá
adequar sua conduta aos ditames legais, comprometendo-se a cumprir
todas as obrigações estampadas nos termos de ajuste de conduta
firmados perante o Ministério Público do Trabalho, consistentes em
adequação do meio ambiente de trabalho ao patamar condizente com a
segurança e higidez física do trabalhador, fornecimento de
Equipamentos de Proteção Individual – EPI e respeito às demais
obrigações sociais e trabalhistas celebradas perante aquele órgão
ministerial especializado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
14.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis
somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em
que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo
de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa
intenção;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em
qualquer documento apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a
instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE
14.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos
que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto
descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela
administração pública estadual no prazo de até 20 (vinte) dias a contar
da respectiva assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
15.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes
condições:
I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão
remetidas por correspondência ou e-mail e serão consideradas
regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;
II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via e-mail,
não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos
originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e
III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes,
bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste
termo de colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou
relatórios circunstanciados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste
termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via
administrativa, o foro de Manaus - Comarca da capital do Estado do
Amazonas, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que
forem.
16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes
obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Manaus-AM, .............. , de de 201...
_______________________________________________________
Assinatura do representante legal da Administração Pública Municipal
_______________________________________________________
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil

ERRATA
ERRATA DO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015 –
PROJUR/MANAUSCULT, CELEBRADO COM A EMPRESA MANAUS
AMBIENTAL S/A EM 02/01/2015, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO - DOM, EDIÇÃO 4301, DE 07/02/2018.
ONDE SE LÊ:
6. PRAZO: O presente Termo Aditivo entrará em vigor a partir de
06/01/2017, e corresponde ao período de 06/01/2018 a 05/01/2019.
LEIA-SE:
6. PRAZO: O presente Termo Aditivo entrará em vigor a partir de
06/01/2018, e corresponde ao período de 06/01/2018 a 05/01/2019.

DOM | Edição 4315 | Página 34

PUBLIQUE-SE
Manaus, 01 de Março de 2018.

Manaus, sexta-feira, 2 de março de 2018

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE SAÚDE
torna pública para conhecimento dos interessados a abertura das
seguintes licitações:
1 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2018 - CML/PM cujo Objeto
consiste no “Registro de Preços para aquisição de Medicamento,
destinado a atender as necessidades dos Estabelecimentos
Assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA”.
Edital disponível: a partir do dia 07/03/2018 às 18h (horário de
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Limite para recebimento das Propostas: dia 23/03/2018 às 10h15
(horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Inicio da sessão: dia 23/03/2018 às 10h30 (horário de Brasília).
2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2018 – CML/PM cujo Objeto consiste na
“Aquisição através de Registro de Preços de Insumos Químico-cirúrgicos
destinados a atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA”.
Edital disponível: a partir do dia 08/03/2018 às 18h (horário de
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/03/2018 às 10h15
(horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Inicio da sessão: dia 26/03/2018 às 10h30 (horário de Brasília).
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica on
line, através do Portal de Compras Governamentais, com o endereço
eletrônico www.comprasnet.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/ 6376, das 09 às 18h (horário de Brasília).
Manaus, 02 de março de 2018.

AVISO DE SUSPENSÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna pública a SUSPENSÃO do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 035/2018 CML/PM, cujo objeto refere-se ao “Eventual
fornecimento de material de consumo e permanente, para atender aos
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta de
Manaus/AM”, conforme Ofício nº 100/2018 – UGCM/SEMEF.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 18h (horário de Brasília).
Manaus, 02 de março de 2018.

Publicações Diversas
KS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA-ME torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 303/12-02, que autoriza
a fabricação de embalagens de papelão, localizada na Travessa
Tamaricá, nº 100, Monte das Oliveiras, no Municipio de Manaus-AM,
para Indústria de Papel e Papelão, com validade de 02 Anos.

DOM | Edição 4315 | Página 35

