Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018.
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Poder Executivo – Caderno II
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.078/2018
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 nº 4535/2018GS/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia
da Informação e Controle Interno;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19630/03762,
RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA, Subsecretário de Gestão, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
no período de 30-10 a 1º-11-2018, para tratar de assuntos de interesse
do Município, na cidade de Belo Horizonte/MG, com ônus para o Erário
Municipal relativamente às passagens aéreas e as diárias;
II – DESIGNAR o servidor FÁBIO OTINO DE CASTRO
FREITAS, Diretor de Departamento de Gestão Estratégica, para
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no
item I, sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do
cargo, durante o afastamento legal da titular.

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, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4220/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
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 2017/1637/5618, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-09-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 07-03-2006 a
06-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora WERUSKA AFFONSO
SALIGNAC, Espec. Saúde Médico – Espec. II-02, matrícula 110.894-8
A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2018.

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.080/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.079/2018
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,

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;

Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
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 as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4220/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-09-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 27-03-1992 a
26-03-2002, LICENÇA-PRÊMIO à servidora CARLA FERNANDA DE
OLIVEIRA GONÇALVES, AS – Auxiliar Administrativo, matrícula
064.749-7 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro 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 2018/01/0055, resolve
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.082/2018
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-05-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-11-2005 a
08-11-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SORAYA SILVA
RODRIGUES, AS – Aux. Serv. Gerais B-01, matrícula 108.422-4 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2018.

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular 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. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;

]PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.081/2018
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;

identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO a manifestação da Chefia Imediata, e
do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho da Secretaria
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4896/2018NTRAB/DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão
Administrativa e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

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 que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/4360, resolve

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-10-2018, pelo
prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR à servidora WENDY LEYLA MACEDO MANRIQUE,
ES – Médico Clínico Geral, matrícula 122.672-0 A, integrante do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4220/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2018.

identificada;

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 2018/1637/4219, resolve
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.083/2018
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 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 Parecer Jurídico nº
313.06.2018 – ASSTEC/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4972/2018 –
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/4114/4239/00681, resolve

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERAR CONCEDIDO, a contar de 16-07-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 27-02-2006 a
26-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARGARETH JOAQUINA
PRAIA DE SOUZA, Professor Nível Superior, matrícula 081.287-0 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.

identificada;

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4220/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
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, 30 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/01/0046, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-05-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 17-03-2006 a
16-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA AUXILIADORA
SANTOS FARIAS, AS – Técnico em Enfermagem D-02, matrícula
089.651-9 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.085/2018
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.084/2018
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 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 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 n° 4801/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos 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 o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/4114/4240/00610, resolve

identificada;
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
CONSIDERAR CONCEDIDO, a contar de 1º-08-2018, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 25-04-2008 a
24-04-2018,
LICENÇA-PRÊMIO
ao
servidor
GILBERTO
VASCONCELOS DA SILVA, Professor Nível Superior, matrícula
112.350-5 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, 30 de outubro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.087/2018
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 16.086/2018
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

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 Parecer Jurídico nº
165.08.2018 – ASSTEC/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4753/2018 –
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 2018/4114/4238/00551, resolve

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Jurídico nº
163.08.2018 – ASSTEC/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-08-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO a servidora NÁDIA REGINA DA
COSTA VERÇOSA, Professor Nível Médio, matrícula 010.739-5 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4753/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED, em exercício;

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2018.

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
2018/4114/4247/00638, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-08-2018, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-1997 a
31-05-2007, LICENÇA-PRÊMIO à servidora LENIZE PEDROSO
MARTINS, Professor Nível Médio, matrícula 007.560-4 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, 30 de outubro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.088/2018
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;
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
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 que consta nos autos do Processo nº
2018/4114/4238/00515, resolve

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;

CONSIDERAR CONCEDIDO, a contar de 03-08-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 30-04-1999 a
29-04-2009, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor EVERTON BATISTA
SALOMÃO, Professor Nível Superior, matrícula 085.311-9 B, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4801/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2018.

identificada;

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
2018/4114/4247/00711, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-08-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SARA OLIVEIRA LEITAO,
Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 014.430-4 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, 30 de outubro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.090/2018
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.089/2018
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;

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 Parecer Jurídico nº
118.08.2018 – ASSTEC/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4801/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

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 teor do Ofício n° 4801/2018 –
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
2018/4114/4247/00753, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDO, a contar de 13-08-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 05-03-2002 a
04-03-2012, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor PAULO CÉSAR VIANA DE
OLIVEIRA, Professor Nível Superior, matrícula 064.661-0 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, 30 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.091/2018
AUTORIZA A DISPOSIÇÃO de servidor 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 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 365 do Código Eleitoral,
combinado com os artigos 2º, § 1º da Lei Federal nº 6.999, de 07 de
junho de 1982, e 5º, 6º e 8º da Resolução TSE nº 23.523/2017, do
Tribunal Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 450/2018GABPRES/TRE-AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas, que solicita a disposição do servidor adiante
identificado;

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 Parecer Jurídico nº 188.08.2018 –
ASSTEC/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4909/2018 –
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
2018/4114/9648/00936, resolve

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1796/2018SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERAR CONCEDIDO, a contar de 04-07-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 30-06-2008 a
29-06-2018, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor WASHINGTON MILON
RODRIGUES, Professor Nível Superior, matrícula 050.554-4 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.

CONSIDERANDO a manifestação 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, 30 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Jurídico nº
115.08.2018 - ASSTEC/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19630/02771, resolve
CONSIDERAR AUTORIZADA, pelo período de 03 (três)
meses antes e 03 (três) meses depois das Eleições/2018, a disposição
do servidor RAONI NEVES MEDELLA DA SILVA, Tec. Mun./Assist.
Administração, matrícula 129.739-2 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM
(Cartório da 37ª Zona Eleitoral - MANAUS/AM), com ônus para o
órgão de origem.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2018.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO
ESPÉCIE: Termo de Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2018-PGM.
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2018.
PARTÍCIPES: Município de Manaus, por intermédio da Procuradoria
Geral do Município, e a Associação dos Procuradores da Procuradoria
Geral do Município de Manaus.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 16.092/2018
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,

OBJETO: Cooperação mútua dos partícipes a fim de viabilizar a
realização do 1º Processo Seletivo para ingresso no Programa de
Residência Jurídica, instituído do âmbito da Lei Municipal nº 2.285, de 28
de dezembro de 2017, regulamentada por meio da Resolução nº 02/18CPM/PGM.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As ações necessárias à consecução do
objeto do presente Acordo não implicarão dispêndio de recursos
financeiros do Tesouro Municipal.
Manaus, 30 de outubro 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;
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
PORTARIA N. 304/2018–GS/SEMEF
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, em
exercício, na competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a determinação expressa no art. 70 da
Lei Municipal n. 1.955, de 29/12/2014, DOM edição n. 3560, de
29/12/2014 e, em atendimento ao inciso I do referido artigo, pela adoção
do seguinte cálculo: a) média aritmética simples de 80% (oitenta por
cento) dos maiores percentuais à data da incorporação; b) percepção da
produtividade em pontos, resultando em uma média percentual até 100%
(cem por cento) de produtividade;

RESOLVE:
I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico
050/2018 - CML/PM - Registro de Preços para eventual fornecimento de
gêneros alimentícios (arroz, achocolatado e outros) para atender, em
especial, o cardápio da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal
de Ensino da SEMED, bem como os órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus,
participantes do Registro de Preços, para a(s) empresa(s):
Fornecedor: A CHAVES COIMBRA
Item: 13

Valor R$: 9,40
Fornecedor: A CHAVES COIMBRA

Item: 14

Valor R$: 9,00

II - DETERMINAR ao setor competente a convocação
da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de
Preços, nos termos da Lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 2.269, de 12/12/2017, DOM
edição 4262, que fixa os índices de reajuste dos servidores públicos da
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno – SEMEF, atribuindo, nos termos do art. 31, § 2º, da Lei
nº 1.955/2014, o valor de R$ 8,18 (oito reais e dezoito centavos) ao
ponto fazendário, resultante da aplicação dos índices de reajuste dos
exercício de 2017 e 2018, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2018;

Manaus-AM, 29 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO, também, o que consta do Processo n.º
2018.11209.15259.0.020603 (volume 1);
CONSIDERANDO, ainda, o Demonstrativo do Impacto
Orçamentário-Financeiro na Despesa de Pessoal e Encargos Sociais –
2018 - nº 021/OUTUBRO, datado de 22/10/2018, emitido pela Agente
Setorial de Planejamento/AGPLANS/SEMEF, atentando que a
incorporação não ocasiona aumento na despesa de pessoal, frente ao
que dispõe o art. 18, do Decreto Municipal n. 3.960, de 02/02/2018, DOM
edição n. 4298;
RESOLVE:
INCORPORAR, a contar de 15/05/2018, à remuneração
integral do servidor STEFAN MENEZES, cargo Auxiliar Fazendário/Nível
17, Matrícula n. 060.175-6A, do Quadro de Pessoal da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno
(SEMEF), 100% da Gratificação de Produtividade Fazendária-GPF,
resultando em 640 (seiscentos e quarenta) pontos, passando a ser
incorporado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) o
valor de R$ 5.235,20 (cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte
centavos), conforme previsto no art. 70, da Lei Municipal n. 1.955, de
29/12/2014.
Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 29 de outubro de 2018.

PREGÃO Nº 199/2018 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0051/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
No dia 23 de outubro de 2018, no Órgão Gerenciador,
foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s)
da(s) empresa(s) abaixo
identificada(s), para Registro de Preços para eventual fornecimento de
material gráfico para atender aos órgãos e entidades da Administração
Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do
Pregão Eletrônico nº 199/2018 – CML/PM para Sistema de Registro de
Preços. As especificações constantes do Processo Administrativo
nº 010007.11209190050022270/2018 – SEMEF, assim como os termos
da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição.
As unidades participantes e as condições a serem
praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação do referido
Pregão e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento
Convocatório.
As contratações oriundas da Ata serão processadas de
acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na
forma do art. 62, caput e § 4° da Lei nº 8.666/93, indicará o(s) local(is)
de entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12
mês(es), a partir da data de publicação desta.
Item

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

2

Unid

unidade

Qtd

500

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente à
reclassificação dos itens 13 e 14 do Pregão Eletrônico nº 050/2018 CML/PM;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou
irregularidade;

3

unidade

400

Descrição

Marca

(ID-501293) BOLETIM
ESCOLAR,
Material:
papel
off-set,
Gramatura:
120g/m²,
Impressão:
4/4,
Personalização: a ser
FABRICAÇÃO
definida, Cor: branco,
PRÓPRIA
Dimensões: 29,7cm x
21cm
(A
x
L),
Característica: com 02
dobras
carteira,
Aplicação:
ensino
fundamental.
(ID-501296)
FICHA,
Material: papel off-set,
Gramatura:
120g/m²,
Impressão:
4/0,
Personalização: a ser FABRICAÇÃO
definida, Cor: branco, PRÓPRIA
Dimensões: 21cm x
29,7cm (L x A),
Aplicação: ata final
PROMEAPI.
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Valor
R$

Fornecedor

1,10

FM INDÚSTRIA
GRÁFICA E
LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTO
S LTDA

0,72

FM INDÚSTRIA
GRÁFICA E
LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTO
S LTDA

Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
Item

9

10

11

Unid

bloco

bloco

embalage
m

Qtd

328

20

3

Descrição

Marca

(ID-505871)
FICHA,
Material(is):
papel
sulfite,
Gramatura:
180g/m²,
Impressão:
1/0, Cor(es): branca,
Personalização: a ser
definida,
FABRICAÇÃO
Dimensão(ões): 21,5cm
PRÓPRIA
x 30cm (A x L),
Característica(s)
Adicional(is):
acabamento
colecionado, Unidade
de Fornecimento: bloco
com 100 folhas.
(ID-505960)
FICHA,
Aplicação:
para
encaminhamento
médico,
Material(is):
papel
sulfite,
Gramatura:
180g/m²,
Impressão: 1/1, Cor(es):
branca, Personalização:
FABRICAÇÃO
a
ser
definida,
PRÓPRIA
Dimensão(ões): 21,5cm
x 30cm (A x L),
Característica(s)
Adicional(is):
acabamento
colecionado, Unidade
de Fornecimento: bloco
com 100 folhas.
(ID-507109) CAPA DE
PROCESSO, Material:
papel
off-set,
Gramatura:
240g/m²,
Impressão:
1/0,
Personalização: a ser
definida, Cor: branca,
FABRICAÇÃO
Dimensões: 32cm x
PRÓPRIA
46cm (C x L) (aberta),
variação de ±5%,
Característica Adicional:
com janela, Unidade de
Fornecimento:
embalagem com 5.000
unidades.

Valor
R$

Fornecedor

15,90

FM INDÚSTRIA
GRÁFICA E
LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTO
S LTDA

17,25

2.325,00

fundamento no Parecer Final – DJCML/PM e Despacho nº 131/2018 –
ASTEC/DEPAD/SEMEF, constante nos Processos Administrativos
nº 2018/11209/18988/00024 – PROTUS e 2018.11209.19005.0.004486 SIGED, sem prejuízo à eventual aplicação de penalidade cabível.
Levando-se em consideração o exposto acima, o item
ficará registrado conforme abaixo:
Item

Unid

Qtd

13

Kg

104.000

14

Kg

103.900

FM INDÚSTRIA
GRÁFICA E
LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTO
S LTDA

FM INDÚSTRIA
GRÁFICA E
LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTO
S LTDA

Manaus, 23 de outubro de 2018.

RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0007/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF

Descrição
(ID-506749)
PEIXE,
Espécie:
dourado,
Apresentação: cortado
em filé, sem pele, sem
espinhas,
congelado,
Característica(s)
Adicional(is): isento de
toda
e
qualquer
evidência
de
decomposição, produto
próprio para consumo
humano
e
em
conformidade com a
legislação em vigor,
acondicionado
em
embalagem apropriada.
(ID-506751)
PEIXE,
Espécie:
aruanã,
Apresentação: cortado
em filé, congelado,
Característica(s)
Adicional(is): isento de
toda
e
qualquer
evidência
de
decomposição, produto
próprio para consumo
humano
e
em
conformidade com a
legislação em vigor,
acondicionado
em
embalagem apropriada.

Marca

Valor R$

Fornecedor

PEIXÃO

9,40

A CHAVES
COIMBRA

PEIXÃO

9,00

A CHAVES
COIMBRA

Ficam expressamente ratificados todos os demais termos
originais da Ata correspondente.
A Ata de Registro de Preços n. 0007/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF manterá vigência até o dia 25/04/2019
(prazo original).
Manaus, 30 de outubro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREGÃO N. 050/2018 – CML/PM

PORTARIA Nº 368/2018-SEMAD

No dia 30 de outubro de 2018, junto ao Órgão
Gerenciador, foram reclassificados os preços registrados para a
empresa A CHAVES COIMBRA, referente aos itens 13 e 14 da ata
supracitada, cujo objeto é o eventual fornecimento de gêneros
alimentícios (arroz, achocolatado e outros) para atender, em especial, o
cardápio da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino
da SEMED, bem como os órgãos e entidades da Administração Pública
Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de
Preços, resultante do Pregão Eletrônico n°. 050/2018 - CML/PM, com

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 362/2018SEMAD (DOM Edição 4.466, de 19.10.2018), promovendo a designação,
em titularidade, da servidora KATENNEN HEMILYNE ABREU DE
SOUZA para o exercício de Função Gratificada Simbologia FG-2, com

DOM | Edição 4472 – Caderno II | Página 8

Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
efeitos a contar de 1º.10.2018, ainda na vigência do período
estabelecido na Portaria nº 342/2018-SEMAD (DOM Edição 4.452, de
1º.10.2018), referente à designação da servidora para responder
interinamente por Função Gratificada de mesma simbologia, em
substituição à titular MARIA JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOS, afastada
por motivo de Licença Prêmio;
CONSIDERANDO as recomendações constantes da
Comunicação
Interna
nº 0790/2018-DIRH/DSGP/SEMAD,
de
22.10.2018, ratificada na forma do Despacho da Chefia de Gabinete
Semad, de 23.10.2018,

RESOLVE:
I – DISPENSAR as servidoras abaixo elencadas,
designadas pela Portaria nº 665/2017-GCONT/SEMSA, de 27 de
novembro de 2017.
SERVIDOR
MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO COSTA
LUCIANA MARTA TAVARES FABRÍCIO
ORIANA BARRETO NASCIMENTO
ALTEMARIA DINIZ DE LIMA
ANA PAULA NEVES DA SILVA

MATRÍCULA
064.221-5A
095.446-2B
064.759-4A
095.231-1B
083.425-4C

FUNÇÃO
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

II – DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.

RESOLVE:
CESSAR OS EFEITOS, a contar de 1º.10.2018, da
PORTARIA Nº 342/2018-SEMAD, de 26.09.2018, publicada no DOM
Edição nº 4.452, de 1º.10.2018, que atribuiu à servidora KATENNEN
HEMILYNE
ABREU
DE
SOUZA,
Tec.
Mun/Assist.
Administração/SEMED, matrícula 129.678-7 B, responder, interinamente,
no período de 1º.08.2018 a 28.11.2018, pelas atribuições da Função
Gratificada de Chefe de Setor, simbologia FG-2, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, em substituição à titular
MARIA JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOS, Assistente Administrativo
A-VI-III, matrícula 072.205-7 A, afastada em razão de usufruto de
Licença Prêmio.

SERVIDOR
EVANEIDE MARQUES VELOZO
ANDERSON AMORA MENEZES DA SILVA
MÔNICA SIMÃO CABRAL
ALEXANDRE JERÔNIMO HOLANDA
ANTÔNIO NOBRE DE LIMA

Manaus, 26 de outubro de 2018.

FUNÇÃO
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

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

MATRÍCULA
102.075-2B
124.475-2B
109.057-7A
109.117-4A
012.701-9A

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de outubro

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 11 de outubro de 2018.

PORTARIA Nº 622/2018-GABIN/SEMSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 603/2018-GCONT/SEMSA
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 os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 043/2016 – Prorrogação e Decréscimo de Valor, que entre si
celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, e a empresa Gebramed Comércio e Representação
Ltda.;
CONSIDERANDO a dilatação do prazo do Contrato
original, referente aos serviços de locação de 05 (cinco) equipamentos
de mamografia, com fornecimento de treinamento, instalação preventiva
e corretiva, com reposição de peças, para atender as necessidades das
Unidades de Saúde da SEMSA, em conformidade com o Pregão
Presencial nº 125/2016 – SCLS/CML/PM, já decrescido o valor de
R$ 38.950,20 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta reais e vinte
centavos), correspondentes a aproximadamente a 5% (cinco por cento)
do valor original do contrato;
CONSIDERANDO
a
Portaria
nº 665/2017GCONT/SEMSA, de 27 de novembro de 2017, que designa servidores
para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos
referentes ao contrato supracitado.

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 8.666, de 21 de junho de 1993,
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,
bem como a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993, que disciplina
procedimentos concernentes ao adiantamento para atender despesas de
pequeno vulto e pronto atendimento no âmbito do Município de Manaus;
CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de
materiais e contratação de serviços de pequeno vulto, que por sua
natureza ou urgência possam afetar a operacionalidade e prejudicar os
serviços da Escola de Saúde Pública de Manaus – SEMSA;
CONSIDERANDO a autorização constante no Memorando
nº 106/2018-DAI/SUBGAP/SEMSA, de 27 de setembro de 2018, o qual
originou o Processo nº 2018/1637/5929-SEMSA.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento com a
finalidade de atender pequenas despesas de pronto pagamento no
interesse desta Secretaria Municipal de Saúde, tendo como justificativa a
necessidade de atendimento exclusivo aos casos excepcionais,
emergenciais e não subordináveis aos procedimentos licitatórios, em
nome da servidora Cleyse Barros de Sant’Anna, Gerente
Administrativo, matrícula nº 065.298-9A, no valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), conforme especificação a seguir:
VALOR
R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
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ELEMENTO DE DESPESA
33.90.30.89 (Material de Consumo)
33.90.39.89 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)

Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
II - A dotação orçamentária seguirá as especificações a
seguir:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE DE
RECURSO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
10.122.0128.2204

01000000

NATUREZA DE DESPESA
33.90.30.89 (Material
de Consumo)

33.90.39.89
(Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa
Jurídica)

acompanhar as ações administrativas de execução do citado convênio,
cabendo as mesmas elaborar relatórios parciais e finais e demais
atividades necessárias ao fiel cumprimento do plano de trabalho
aprovado.
II – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a contar
de 9 de maio de 2018.

III - DESIGNAR que a servidora Maria José Pinheiro
Padilha, Chefe da Divisão de Registro de Preços, matrícula nº 009.1090A, seja responsável pelo atesto dos bens e serviços relativos ao
adiantamento.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de outubro de 2018.

IV - DETERMINAR que a aquisição de serviços de Pessoa
Física só deve ser efetivada quando inexistir Pessoa Jurídica para
prestar o serviço demandado ou quando a diferença de preço do serviço
demandado justifique a sua aquisição;
V - ESTABELECER que na eventualidade de contratação
de Pessoa Física, o responsável pelo adiantamento deve providenciar
para que os encargos previdenciários e fiscais sejam recolhidos em
obediência às legislações específicas sob pena de ser responsabilizado
pelos acréscimos legais advindos da inobservância das obrigações
tributárias;
VI - A Gerência de Contabilidade deverá adotar todas as
providências necessárias para o cumprimento do item I;
VII - O prazo para aplicação do referido adiantamento
obedecerá ao estabelecido na Lei nº 198, de 21/6/1993 combinada com
o Decreto nº 3.206, de 4/11/2015, art. 6º, inciso VII, qual seja, de 30
(trinta) dias contados da data de recolhimento do numerário, enquanto
que o prazo para prestação de contas será de até 15 (quinze) dias após
o vencimento da aplicação;
VIII - ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a
prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
 Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento;
 Cópia do Cheque nominal ou documento de pagamento do
Adiantamento;
 Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente e
 Comprovante do recolhimento do saldo, quando houver.

PORTARIA Nº 627/2018-GCONT/SEMSA
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 os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 027/2016 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a
empresa A. M. Tecnologia Ltda. – EPP;
CONSIDERANDO os serviços de manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos e periféricos odontológicos, com fornecimento
de peças de reposição, para atender as necessidades dos
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de
Saúde de Manaus – SEMSA, na forma identificada no Anexo II do Edital
do Pregão Presencial n° 083/2016 – SCLS/CML/PMM.
CONSIDERANDO
a
Portaria
nº 418/2018GCONT/SEMSA, de 19 de julho de 2018, que designa servidores para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos
referentes ao contrato supracitado.

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

RESOLVE:

Manaus, 19 de outubro de 2018.

I – DISPENSAR os servidores abaixo elencados,
designados pela Portaria nº 418/2018-GCONT/SEMSA, de 19 de julho
de 2018.
SERVIDOR
Francinely Pimentel Dinelly
Andersson Campos Figueredo

PORTARIA Nº 626/2018-GCONT/SEMSA
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 os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Sexto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 001/2012 - Prorrogação, que entre si celebram o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a Associação de Apoio à Criança com HIV – CASA VHIDA;
CONSIDERANDO que o objeto deste convênio é
disponibilizar fórmulas infantis de partida e seguimento para os filhos de
mães HIV positivo que fazem o acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento na Casa Vhida, conforme Projeto e Plano de Trabalho.

MATRÍCULA
108.073-3A
115.342-0A

FUNÇÃO
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

II – DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
Jander Ramos Liborio
Maria das Graças de Azevedo Costa

MATRÍCULA
109.826-8A
064.221-5A

FUNÇÃO
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de outubro
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de outubro de 2018.

RESOLVE:
I - DESIGNAR as servidoras Elenize Alves Malojo,
Assistente em Saúde, matrícula 111.124-8 A, e Verônica de Araujo
Lobo, Membro em Comissão, matrícula 126.300-5 A, para coordenar e
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PORTARIA Nº 628/2018-GCONT/SEMSA
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 os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 014/2017, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa SERMEQ – Serviço e
Comércio em Equipamentos Médico-Hospitalares e Medicamentos Ltda.
- EPP;
CONSIDERANDO os serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças com padrões de
qualidade, componentes e outros materiais e necessária garantia, para
os equipamentos de Raios X pertencentes à SEMSA;

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 DESIGNADO o servidor ARLINDO
FRANÇA ALEXANDRE FILHO, matrícula nº 109.090-9 A, para
responder pelas atribuições de Função Gerencial, simbologia FGS-2,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA, no período de 05-11 a 04-12-2018, com direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em
substituição a titular CAROLINA CARVALHO PACHECO, afastada em
virtude de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO
a
Portaria
nº 664/2017GCONT/SEMSA, de 27 de novembro de 2017, que designa servidores
para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos
referentes ao contrato supracitado.
RESOLVE:

PORTARIA Nº 635/2018-DTRAB/SEMSA

I – DISPENSAR os servidores abaixo elencados,
designados pela Portaria nº 664/2017-GCONT/SEMSA, de 27 de
novembro de 2017.
SERVIDOR
FABRÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
MARCOS PAULO VIEIRA MELO
BRENO FELIPE DOS SANTOS TEIXEIRA
RITA REGINA CARLOS PACHECO
CLÓVIS CARVALHO LAGARTO FILHO

MATRÍCULA
128.888-1A
083.285-5A
128.922-5A
082.111-0A
109.061-5A

FUNÇÃO
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

II – DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
EVANEIDE MARQUES VELOZO
ANDERSON AMORA MENEZES DA SILVA
ODER COELHO AURÉLIO
ALEXANDRE JERÔNIMO HOLANDA
ANTÔNIO NOBRE DE LIMA

MATRÍCULA
102.075-2B
124.475-2B
082.142-0A
109.117-4A
012.701-9A

FUNÇÃO
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de outubro
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

DESIGNA substituto de servidora afastada
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 DESIGNADO o servidor CLOVIS
CARVALHO LAGARTO FILHO, matrícula nº 109.061-5 A, para
responder pelas atribuições de Função Gerencial, simbologia FGS-4,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA, no período de 05-11 a 04-12-2018, com direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em
substituição a titular EVANEIDE MARQUES VELOZO, afastada em
virtude de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de outubro de 2018.

Manaus, 23 de outubro de 2018.

PORTARIA Nº 634/2018-DTRAB/SEMSA

PORTARIA Nº 636/2018-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituta de servidora afastada
em virtude de férias regulamentares.

DESIGNA substituto de servidora afastada
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

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
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servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre
designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora GISELLE
KATIANE BONFIM BACELLAR DE SOUZA, matrícula nº 109.033-0 A
A, para responder pelas atribuições de Função Gerencial, simbologia
FGS-4, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 22-11 a 21-12-2018,
sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da
função, em substituição a titular ROSILENE DA SILVA JUCÁ em virtude
de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de outubro de 2018.

PORTARIA Nº 640/2018-GABIN/SEMSA

V - ESTABELECER que na eventualidade de contratação
de Pessoa Física, o responsável pelo adiantamento deve providenciar
para que os encargos previdenciários e fiscais sejam recolhidos em
obediência às legislações específicas sob pena de ser responsabilizado
pelos acréscimos legais advindos da inobservância das obrigações
tributárias;
VI - A Gerência de Contabilidade deverá adotar todas as
providências necessárias para o cumprimento do item I;
VII - O prazo para aplicação do referido adiantamento
obedecerá ao estabelecido na Lei nº 198, de 21/6/1993 combinada com
o Decreto nº 3.206, de 4/11/2015, art. 6º, inciso VII, qual seja, de 30
(trinta) dias contados da data de recolhimento do numerário, enquanto
que o prazo para prestação de contas será de até 15 (quinze) dias após
o vencimento da aplicação;
VIII - ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a
prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
 Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento;
 Cópia do Cheque nominal ou documento de pagamento do
Adiantamento;
 Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente e
 Comprovante do recolhimento do saldo, quando houver.

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,

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,
bem como a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993, que disciplina os
procedimentos concernentes ao adiantamento para atender despesas de
pequeno vulto e pronto atendimento no âmbito do Município de Manaus;
CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de
materiais e contratação de serviços de pequeno vulto, que por sua
natureza ou urgência possam afetar a operacionalidade e prejudicar as
atividades da SEMSA e
CONSIDERANDO a autorização contida no Memorando
nº 457/2018-DELOG/SEMSA, de 2 de outubro de 2018, o qual originou o
Processo nº 2018/1637/6185-SEMSA.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento com a
finalidade de atender pequenas despesas de pronto pagamento no
interesse desta Secretaria Municipal de Saúde, tendo como justificativa a
necessidade de atendimento exclusivo de casos excepcionais,
emergenciais e não subordináveis aos procedimentos licitatórios, em
nome da servidora Giésia Karla da Silva Belém, Gerente de
Engenharia Sanitária, matrícula nº 107.776-7B, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), conforme especificação a seguir:
VALOR
R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
R$ 2.000,00 (Dois mil reais)

seguir:

ELEMENTO DE DESPESA
33.90.30.89 (Material de Consumo)
33.90.39.89 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)

PORTARIA Nº 641/2018-GABIN/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 8.666, de 21 de junho de 1993,
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,
bem como a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993, que disciplina os
procedimentos concernentes ao adiantamento para atender despesas de
pequeno vulto e pronto atendimento no âmbito do Município de Manaus;
CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de
materiais e contratação de serviços de pequeno vulto, que por sua
natureza ou urgência possam afetar a operacionalidade e prejudicar as
atividades da SEMSA e
CONSIDERANDO a autorização contida no Memorando
nº 955/2018-DELOG/SEMSA, de 15 de outubro de 2018, o qual originou
o Processo nº 2018/1637/6411-SEMSA.

II – A dotação orçamentária seguirá as especificações a

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE DE
RECURSO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
10.304.0095.2146

01000000

NATUREZA DE DESPESA
33.90.30.89 (Material
de Consumo)

33.90.39.89
(Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa
Jurídica)

III - DESIGNAR que a servidora Gilcilene Januário Silva,
Técnico em Administração, matrícula nº 081.610-8B seja responsável
pelo atesto dos bens e serviços relativos ao adiantamento.
IV - DETERMINAR que a aquisição de serviços de Pessoa
Física só deve ser efetivada quando inexistir Pessoa Jurídica para
prestar o serviço demandado ou quando a diferença de preço do serviço
demandado justifique a sua aquisição;

RESOLVE:
I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento com a
finalidade de atender pequenas despesas de pronto pagamento no
interesse desta Secretaria Municipal de Saúde, tendo como justificativa a
necessidade de atendimento exclusivo de casos excepcionais,
emergenciais e não subordináveis aos procedimentos licitatórios, em
nome da servidora Daiana de Souza Vieira, Assessora III, matrícula
nº 113.886-3A, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme
especificação a seguir:
VALOR
R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
R$ 2.000,00 (Dois mil reais)

ELEMENTO DE DESPESA
33.90.30.89 (Material de Consumo)
33.90.39.89 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)

II - A dotação orçamentária seguirá as especificações a
seguir:
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
10.122.0128.2204

FONTE DE
RECURSO
01000000

NATUREZA DE DESPESA
33.90.30.89 (Material
de Consumo)

33.90.39.89
(Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa
Jurídica)

III - DESIGNAR que os servidores Wendell Harley da Silva
Bezerra, Assistente em Administração, matrícula nº 112.750-0A e Verber
da Silva Reis, Apoio Técnico, matrícula nº 115.666-7A, sejam
responsáveis pelo atesto dos bens e serviços relativos ao adiantamento.
IV - DETERMINAR que a aquisição de serviços de Pessoa
Física só deve ser efetivada quando inexistir Pessoa Jurídica para
prestar o serviço demandado ou quando a diferença de preço do serviço
demandado justifique a sua aquisição;
V - ESTABELECER que na eventualidade de contratação
de Pessoa Física, o responsável pelo adiantamento deve providenciar
para que os encargos previdenciários e fiscais sejam recolhidos em
obediência às legislações específicas sob pena de ser responsabilizado
pelos acréscimos legais advindos da inobservância das obrigações
tributárias;

GESTOR DO CONTRATO
CARGO
Especialista em Saúde
FISCAIS DO CONTRATO
NOME
CARGO
RAIMUNDO DARLAN RIBEIRO BERNARDO
Assistente em Saúde
ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO
Especialista em Saúde
CONCINELE SILVA SOUSA
Assistente em Saúde
FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO
NOME
CARGO
CRISTIANE ARAÚJO DA SILVA
Assistente em Saúde
NOME
RUY JORGE ABRAHIM LIMA

MATRÍCULA
084.043-2B
MATRÍCULA
078.041-3B
082.781-9B
014.703-6A
MATRÍCULA
107.891-7A

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais.
III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar da Ordem de Execução de Serviços.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de outubro de 2018.

VI - A Gerência de Contabilidade deverá adotar todas as
providências necessárias para o cumprimento do item I;
VII - O prazo para aplicação do referido adiantamento
obedecerá ao estabelecido na Lei nº 198, de 21/6/1993 combinada com
o Decreto nº 3.206, de 4/11/2015, art. 6º, inciso VII, qual seja, de 30
(trinta) dias contados da data de recolhimento do numerário, enquanto
que o prazo para prestação de contas será de até 15 (quinze) dias após
o vencimento da aplicação;
VIII - ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a
prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
 Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento;
 Cópia do Cheque nominal ou documento de pagamento do
Adiantamento;
 Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente e
 Comprovante do recolhimento do saldo, quando houver.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de outubro de 2018.

PORTARIA Nº 645/2018-GABIN/SEMSA
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II
da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o dia 28 de outubro, data consagrada
ao servidor público municipal, nos termos do art. 271 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971;
CONSIDERANDO que as festividades em comemoração
ao dia do servidor público municipal ocorrerão no dia 31 de outubro de
2018;
CONSIDERANDO o Decreto de 29 de outubro de 2018, o
qual declarou ponto facultativo no dia 1º de novembro de 2018, nos
órgãos da Administração Pública Municipal, conforme publicação no
DOM nº 4471, ressalvadas as atividades essenciais definidas em lei,
conforme exige o art. 9º, § 1º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que há uma habitual sobrecarga de
atendimento aos usuários da Maternidade Moura Tapajoz – MMT e do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, em decorrência de
feriados e pontos facultativos;

PORTARIA Nº 643/2018-GCONT/SEMSA

CONSIDERANDO ainda, que faltas injustificáveis nesses
dias poderão provocar graves transtornos na funcionalidade dos serviços
supracitados.

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

RESOLVE:

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 024/2018 que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Autovel Serviços e
Locações de Veículos Ltda-ME.;
CONSIDERANDO os serviços de lavagem e limpeza e
desinfecção nos veículos do SAMU desta Secretaria, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência,
considerando o Pregão Eletrônico nº 117/2018-CLM/PM.

I - DETERMINAR que os servidores designados para a
cobertura dos plantões nas Unidades citadas no preâmbulo desta
Portaria compareçam às suas atividades laborais nos dias 1º e 2 de
novembro de 2018.
II – ESTABELECER que, na ocorrência de não
comparecimento ao serviço, será considerada “FALTA GRAVE” advindo
punição de acordo com Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 30 de outubro de 2018.

RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes à execução do contrato acima citado:
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

DESPACHO

Manaus, 08 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO o que consta do Processo
nº 2017/1637/8890-SEMSA de interesse da Secretaria Municipal de
Saúde - SEMSA.
DISPENSO o procedimento licitatório com base no inciso
IV, do art. 24 e do art. 26 e seguintes da Lei nº 8.666/93, para
contratação direta da empresa PIERRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, que trata da prestação dos serviços de
manutenção corretiva em poços tubulares (cisternas) em diversos
estabelecimentos assistenciais de saúde e sede administrativa
pertencentes à SEMSA, no valor de R$ 31.318,00 (trinta e um mil
trezentos e dezoito reais), que serão utilizados para atender as
necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.
SUBMETO o presente Despacho à consideração do
Senhor Secretário Municipal de Saúde, para fins de ratificação.
Manaus, 25 de outubro de 2018.

PORTARIA Nº 1.388/2018-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, Inciso IV e
128, Inciso II, 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do
disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos
da Lei n.866/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos
celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
si celebrados;

Pelo exposto RATIFICO a dispensa de licitação de que
trata o Processo nº 2017/1637/8890-SEMSA, de acordo com o inciso IV,
do art. 24 e do art. 26 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
Manaus, 25 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa
n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as
principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados à SEMED.
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III – Acompanhar, Fiscalizar e Atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas
RESOLVE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 1.357/2018 - SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 2682, de 26
de dezembro de 2013, publicado no DOM nº 3319, de 26/12/2013 Regime Interno da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o que
2018/4114/4147/07168 de 04/09/2018.

consta

no

processo

RESOLVE:
DETERMINAR, que a servidora ELISÂNGELA BASTOS
DO NASCIMENTO ROLIM, matrícula 094.094-1C, responda pelas
atribuições da Função de Confiança-FG3, do Cadastro Funcional,
constante na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, no período de 10/09/2018 a 24/09/2018, com direito
à percepção das vantagens inerentes ao exercício da Função, durante o
impedimento da titular OLÍVIA NUNES DA COSTA, matrícula
013.103-2 A, por motivo de férias.

I – CESSAR EFEITOS da Portaria n.º 0255/2017SEMED/GS, publicada no DOM 4164 de 12/07/2017;
II - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização da execução do Contrato nº 053/2013 e seus aditivos,
celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a
Empresa PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ
nº 23.008.295/0001-48, referente à prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMED
e demais unidades da Rede Municipal de Ensino, conforme o extrato
publicado em 27/08/2018, no Diário Oficial do Município – Edição
nº 4430.
Servidores
PRESIDENTE DA COMISSÃO
Paulo Victor da Silva Duarte - Matrícula n° 118.247-1B
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Michael Davilan de Matos - Matrícula n° 131.229-4A
Luciano Lima de Oliveira n° 118.913-1A
SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO
Wonderney Rosas de Figueiredo – Matrícula n° 119.350-3B

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida
comissão não serão remunerados.
IV – Esta Portaria retroage sues efeitos a 01 de agosto de
2018, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade
competente.
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

III- O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta)
dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento
dos fatos e o exercício pleno da defesa.

Manaus, 23 de outubro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de outubro de 2018.

PORTARIA Nº 1.389/2018-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 2018.4114.
4147.00558
RESOLVE:
I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 236, parágrafo
único da Lei nº 1.118/71, §1º do art. 1º c/c art. 2º da Lei nº 2.223/2017, a
instauração de Processo Administrativo de Sindicância para apurar
conduta de servidor pela suposta infração do inciso III, do art. 207, da Lei
nº 1.118/71;
II- Encaminhar o processo à Comissão Permanente de
Ética e Sindicância desta Secretaria;
III- O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias,
admitida à prorrogação por mais 15 (quinze) dias para garantir o
esclarecimento dos fatos e o exercício da ampla defesa nos termos do
art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de outubro de 2018.

PORTARIA Nº 1.391/2018-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO
nº 2018.4114.4147.04040

o

teor

dos

Processos

RESOLVE:
I. Determinar, com fulcro no art. 241 da Lei Municipal
nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em
desfavor da servidora Odilea de Souza Marques, matrícula 98.0721573B, posto que supostamente incorreu na infração disciplinar prevista no
inciso V do art. 207, da Lei Municipal nº 1.118/71.
II. Encaminhar o Processo nº 2018.4114.4147.04040 à
Comissão Permanente de Regime Disciplinar.
III. O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) dias,
admitida à prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade do
excepcional do instrutório, para garantir o esclarecimento dos fatos e o
exercício pleno da defesa.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de outubro de 2018.

PORTARIA Nº 1.390/2018-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO
nº 2018.4114..4251.00661;

o

que

consta

no

processo

RESOLVE:
I – DETERMINAR, com fulcro nos artigos 241, 242 e
parágrafo único da Lei Municipal nº 1.118/71, e art. 15, do Decreto
Municipal nº 1.003, de 03.06.2011, a instauração de Processo
Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor JOÃO CEZAR
FERREIRA MACIEL matrícula nº 104.237.8-A, posto que supostamente
incorreu na infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso VI, da Lei
Municipal nº 1.118/71.
II- Encaminhar o processo 2018.4114.4251.00661 à
Comissão Permanente de Regime Disciplinar.

PORTARIA N° 0396/2018–SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 06 de janeiro de 2017,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alinea de “a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Municipio de
Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,
CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal,
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CONSIDERANDO
nº 2018/4114/4239/01031,

o

que

consta

no

processo

Nº

SERVIDOR

MATRÍCULA

5
6

NERIVALDO SOARES MACIEL
SUANY FREITAS MACEDO

127.790-1 A
112.049-2 A

RESOLVE:
I - DISPENSAR, o servidor abaixo citado, da Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
DANIEL MORAIS DA COSTA
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 121.374-1 A
Secretária da E. M. Graziela Ribeiro.
08 salas
GE II
A Contar de 20/09/2018.
II - DESIGNAR, a servidora abaixo citada, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
ESTELA REBOUCAS BEZERRA MODESTO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 121.384-9 A
Secretária da E. M. Graziela Ribeiro.
08 salas
GE II
A contar de 24/09/2018.

EXCLUIR A
CONTAR DE
28/07/2018
25/09/2018

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO
0071/18
0128/18

LOCALIDADE ESPECIAL
SOBRE A CARGA DOBRADA
Nº
1
2

SERVIDOR

EXCLUIR A
CONTAR DE
08/10/2018
25/09/2018

MATRÍCULA

LUIS CLAUDIO MOURAO CORREA
SUANY FREITAS MACEDO

086.866-3 C
112.049-2 A

2. AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, aos professores e pedagogos efetivos, constantes na
relação abaixo, lotados nesta secretaria, de acordo com as disposições
do art. 2º, inciso III, alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de
junho de 2014, que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que
dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos
Profissionais do Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e
períodos especificados no quadro abaixo.
CARGA DOBRADA
DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA CENTRO SUL
N°
1

NOME

PERÍODO
INICIO
TÉRMINO
01/10/2018
30/12/2018

MATRÍCULA

NUNACLEY SANTOS FERREIRA

106.242-5 A

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA OESTE
N°
1
2
3

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

NOME

MATRÍCULA

EDICILANE DA SILVA E SILVA
MARIA ELIZABETE MENDES SARMENTO
MARIA ZULEIDE BARROS RAMADA

127.592-5 A
109.296-0 A
094.758-0 A

PERÍODO
INICIO
TÉRMINO
01/10/2018
30/10/2018
04/10/2018
30/12/2018
02/10/2018
31/10/2018

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA SUL

Manaus, 17 de outubro de 2018.

N°
1

NOME

MATRÍCULA

SILAS DO NASCIMENTO BITAR

064.666-0 A

PERÍODO
INICIO
TÉRMINO
29/09/2018
28/10/2018

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA LESTE II
N°

NOME

MATRÍCULA

1

MARIA DE JESUS DOS SANTOS PINHEIRO

076.109-5 B

PERÍODO
INICIO
TÉRMINO
01/06/2018
30/12/2018

LOCALIDADE ESPECIAL SOBRE A
CARGA DOBRADA
DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA CENTRO SUL
N°

PORTARIA Nº 0397/2018-SEMED/GSAF

1

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 06 de janeiro de 2017,

NOME

MATRÍCULA

NUNACLEY SANTOS FERREIRA

106.242-5 A

PERÍODO
INICIO
TÉRMINO
01/10/2018
30/12/2018

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.126, de 05
de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e
Subsídios do Profissional de Magistério do Munícipio de Manaus,
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério.
CONSIDERANDO
nº 2018/4114/4147/08988,

o

que

consta

do

Processo

RESOLVE:
1. EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores e
pedagogos efetivos investidos em Função Especial do Magistério/FEM,
constante da relação abaixo, lotados nesta Secretaria, de acordo com as
disposições do art. 34 da Lei 1.126 de 05 de junho de 2007, conforme
data especificada no quadro abaixo.
CARGA DOBRADA
Nº
1
2
3
4

SERVIDOR
INES ALVES MARTINS
JOSE CAMPOS DE LIMA
JUCIANE LIMA DE OLIVEIRA
LUIS CLAUDIO MOURAO
CORREA

067.562-8 B
127.632-8 A
104.394-3 A

EXCLUIR A
CONTAR DE
22/09/2018
28/09/2018
02/10/2018

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO
0128/18
0071/18

086.866-3 C

08/10/2018

0353/18

MATRÍCULA

PORTARIA Nº 0398/2018-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 06 de janeiro de 2017, e,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2018/4114/4147/09104,

o

que

consta

do

Processo

RESOLVE:
EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores
efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes das
tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.

DOM | Edição 4472 – Caderno II | Página 16

Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 19 de outubro de 2018.

Manaus, 23 de outubro de 2018.

EXCLUIR FEM:
ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Nº
1

SERVIDOR

EXCLUIR A
CONTAR DE
27/09/2018

MATRÍCULA

RAFAEL DE AZEVEDO MELO

119.314-7 A

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO
0119/13

EDUCAÇÃO ESPECIAL 20 HORAS
Nº
1
2

SERVIDOR
JOSE RODRIGO MARTINS DA
SILVA
JOSE RODRIGO MARTINS DA
SILVA

MATRÍCULA

EXCLUIR A
CONTAR DE

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO

121.168-4 A

17/09/2018

0529/15

121.168-4 B

17/09/2018

0529/15

PORTARIA Nº 0399/2018-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 06 de janeiro de 2017,
CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alínea
“a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a
Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007;
CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal;
CONSIDERANDO
nº 2018/4114/4247/00901,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, o servidor abaixo citado, da Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
SANDRO ARAUJO DA COSTA
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRAÇÃO/SEMED
Matrícula 122.887-0 A
Secretário da E. M. Francisco Maia de Amorim.
15 salas
GE II.
A contar de 13/09/2018
II. DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.

PORTARIA Nº 0400/2018-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 06 de janeiro de 2017,
CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alinea
“a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a
Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007;
CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal;
CONSIDERANDO
nº 2018/4114/4240/00704,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, a servidora abaixo citada, da Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
ANDREA RAPOSO LIMA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 081.550-0 A
Secretária da E. M. Aureo Nonato
27 salas
Carga Dobrada e FGDE IV
A Contar de 25/01/2018
II. DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
GEORGE SILVA BENTO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRAÇÃO/SEMED
Matrícula 121.392-0 A
Secretária da E. M. Aureo Nonato
27 salas
GE IV
A contar de 24/09/2018
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de outubro de 2018.

SANDRO ARAUJO DA COSTA
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRAÇÃO/SEMED
Matrícula 122.887-0 A
Secretário da E. M. José Garcia Rodrigues.
12 salas
GE II.
A contar de 13/09/2018
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Manaus, 22 de outubro de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a adjudicação proferida pelo Pregoeiro
referente ao Pregão Eletrônico 172/2018-CML/PM, fls. 254/256;
CONSIDERANDO, a Resolução nº. 01/2013 – CPM/PGM,
que editou a súmula administrativa nº 6, que trata da Análise de
Processo Licitatório;

Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei
nº 8.666, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo
nº 2016/4114/4147/02680, no valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), totalizando o valor global de R$ 900.000,00 (novecentos mil
reais), pelo período de 60 (sessenta) meses.
Manaus, 22 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº
2017/4114/4147/07518;
CONSIDERANDO, o teor do Parecer Final, exarado pelo
Departamento Jurídico - DJCML/PM, datado de 12/06/2018, às fls.
258/259v, com manifestação favorável à regularidade do certame.
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
qualquer apuração ou diligência complementar;
EXTRATO

RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo Pregoeiro
referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 172/2018 CML/PM, para aquisição de mobiliários para a creche da área 151,
Bairro Novo Aleixo, como forma de garantir à criança seus direitos de
usufruir um ambiente seguro e estimulador, à empresa FRANCISCO
IDOMARK RABELO DAMASCENO - ME, vencedora do certame, com
valor global de R$ 4.318,56 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e
cinquenta e seis centavos);
II – DETERMINAR ao setor competente a emissão da nota
de empenho e a convocação da proponente vencedora para assinatura
do Contrato, nos termos da lei;
III – Ao Departamento Administrativo e Financeiro para as
providências pertinentes;
IV – Publique-se no Diário Oficial do Município.
Manaus, 24 de agosto de 2018.

1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição nº 071/2018, celebrado em
11/09/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa A CHAVES COIMBRA EPP.
3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros
alimentícios (frango), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de
Ensino, identificados no Termo de Referência (fls. 04/12) e conforme
Memorando nº 138/2018 (fls. 01); Pregão Eletrônico nº 051/2018CML/PM (fls. 28/85); Ata de Registro de Preços nº 0011/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF (fls. 86/93); Parecer Jurídico
nº 319.07.2018 – ASSTEC/SEMED (fls. 107/108v); Nota de Empenho
(fls. 115/116) e demais documentos constantes no processo
nº 2018/4114/4208/00100.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato é de
R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob nº 2018NE02240, datada de
11/09/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária:
18101.12.306.0051.2060.0000.01150173.33903007, no valor de
R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais); nº 2018NE02242,
datada de 11/09/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária:
18101.12.306.0051.2060.0000.01150177.33903007, no valor de
R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), na fonte 0115.
6. PRAZO: O presente termo vigerá durante o exercício de 2018, a
contar da data de sua assinatura, e poderá chegar ao seu termo final
com a entrega de todo o seu objeto.

PROCESSO Nº: 2016/4114/4147/02680
INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Educação/ ALTINA
PEDROSA PIMENTEL
ASSUNTO: Dispensa de Licitação.

Manaus, 11 de setembro de 2018.

DESPACHO
Considerando
o
que
consta
no
processo
n.º 2016/4114/4147/02680, de interesse da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED,
Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do artigo
24, inciso X, da Lei Federal n.º 8.666/93, para a locação de um imóvel,
localizado na Travessa Eridú, nº 01, bairro Tarumã - Açu, matrícula
nº 425361, CEP 69023-115, Manaus/AM, pertencente a Sra. ALTINA
PEDROSA PIMENTEL, destinado ao funcionamento do CMEI Escritor
Raul D’Ávila Pompéia.

1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição nº 072/2018, celebrado em
11/09/2018.

À consideração da Senhora Secretária Municipal de
Educação, solicitando ratificação.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa A CHAVES COIMBRA EPP.

EXTRATO
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3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros
alimentícios (frango e peixe), para atendimento aos alunos da Rede
Municipal de Ensino, identificados no Termo de Referência (fls. 04/12) e
conforme Memorando nº 186/2018 (fls. 01); Pregão Eletrônico
nº 051/2018-CML/PM (fls. 33/61); Ata de Registro de Preços
nº 0011/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF (fls. 62/69); Parecer
Jurídico nº 233.08.2018 – ASSTEC/SEMED (fls. 83/87v); Nota de
Empenho (fls. 90/91) e demais documentos constantes no processo
nº 2018/4114/4208/00124.

6.PRAZO: O presente contrato vigerá durante o exercício de 2018, a
contar da data de sua assinatura e poderá chegar ao seu termo final com
a entrega de todo o seu objeto.
Manaus, 20 de setembro de 2018.

4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato é de
R$ 1.421.500,00 (hum milhão, quatrocentos e vinte e um mil e
quinhentos reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob nº 2018NE02225, datada de
11/09/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária:
18101.12.306.0051.2060.0000.01150173.33903007, no valor de
R$ 710.750,00 (setecentos e dez mil, setecentos e cinquenta reais);
nº 2018NE02227, datada de 11/09/2018, à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.01150177.33903007, no
valor de R$ 710.750,00 (setecentos e dez mil, setecentos e cinquenta
reais), na fonte 0115.
6. PRAZO: O presente termo vigerá durante o exercício de 2018, a
contar da data de sua assinatura, e poderá chegar ao seu termo final
com a entrega de todo o seu objeto.
Manaus, 11 de setembro de 2018.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de consultoria para supervisão das obras de 4
(quatro) CIME´S, SDP n.º 001/2017, celebrado em 18/10/2018, referente
ao processo nº 2017/4114/4147/08592.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED e o CONSÓRCIO MANAÓS.
3.OBJETO: Contrato nº. 010/2018 - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de consultoria para supervisão
das obras de 4 (quatro) CIME´S, inscrito no CNPJ sob o
nº 31.392.993/0001-18,
conforme
Processo
Administrativo
n° 2017/4114/4147/08592, Nota de Empenho 2018NE00043,
2018NE00044, 2018NE00045.
4.VALOR: O valor global do presente contrato importa a quantia de
R$6.120.222,46 (Seis milhões, cento e vinte mil, duzentos e vinte e dois
reais e quarenta e seis centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº. 2018NE00043 em nome de ORV
ENGENHARIA LTDA, 2018NE00044 em nome de AGENCIA E
GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI e 2018NE00045 em nome de
QUANTA CONSULTORIA LTDA, com emissão em 01/10/2018, na
rubrica
orçamentária:
18103.12.361.0051.1040.0000.02910266.
44903501, sendo empenhado 3 (tres) meses no exercício de 2018 e o
restante a ser empenhado nos exercícios seguintes.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de aquisição nº 073/2018, celebrado em
20/09/2018, Processo nº 2018/4114/4208/00120.

6.PRAZO: O presente termo entrará em vigor a partir da data de sua
assinatura.
Manaus, 23 de outubro de 2018.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa DOCE CRISTAL COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.
3.OBJETO: Este contrato tem por objeto a aquisição de gêneros
alimentícios (aveia, creme de leite, carne bovina, fórmula infantil e
mistura para mingau) para atendimento aos alunos da Rede Municipal
de Ensino, identificados no Termo de Referência (fls. 04/12) e conforme
o Memorando nº 174/2018(fls. 01); Diagnóstico da necessidade (fls.
02/03); Cronograma de Entrega (fls. 14); Relação de Material para
Empenho (fls. 16); Pregão Eletrônico n.º 050/2018-CML/PM (fls. 43/72);
Ata de Registro de Preços nº 0007/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
(fls. 73/87); Parecer Jurídico nº 110.09.2018 – ASSTEC/SEMED (fls.
114/115v); Nota de Empenho (fls. 118/119) e demais documentos
constantes no processo nº 2018/4114/4208/00120.
4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a
quantia de R$ 1.476.591,62 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis
mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob nº 2018NE02214, datada de
20/09/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária:
18101.12.306.0051.2060.0000.01150173.33903007, no valor de
R$ 1.476.591,62 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil,
quinhentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), na fonte
0115.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal
por Tempo Determinado, através de complementação de carga horária,
de acordo com o Art. 15, inciso I, da Resolução CD/FNDE n.º 11, de 06
de setembro de 2017, objeto do Edital n.º 002/2018 – PSSI Projovem
Urbano - Edição Especial 2017/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Educação e os senhores relacionados no Anexo Único que
integra este Extrato.
3. OBJETO: O Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal
por Tempo Determinado, para atuação no Programa Nacional de
Inclusão de Jovens – Projovem Urbano – Edição Especial 2017/2018,
através de complementação de carga horária, de acordo com o Art. 15,
inciso I, da Resolução CD/FNDE n.º 11, de 06 de setembro de 2017.
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4. FUNDAMENTAÇÃO: Resolução CD/FNDE n.º 11, de 06 de setembro
de 2017, e Lei nº 1.412, de 20 de janeiro de 2010, que modifica a Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, na função mencionada no Anexo
Único; Parecer Jurídico n.º 331/Agosto de 2018 – ASSJUR/SEMED e
indicação da Coordenação Municipal do Projovem Urbano feita pelo
Memorando n.º 084/2018 – EDOC 534425, de 26 de setembro de 2018.
5. VIGÊNCIA: Por força do presente contrato fica a vigência dos
referidos contratos por tempo determinado de 18 (dezoito) meses.
Manaus, 29 de outubro de 2018.

ANEXO ÚNICO
Nº
1.
Nº
1.
Nº
1.
2.
Nº
1.
2.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
CYNTHIA MAIA CHÃ
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS DA NATUREZA - ZONA: SUL
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

PROFESSOR - EDUCADOR DE ÁREAS ESPECÍFICAS – LÍNGUA INGELSA
DATA DE
CPF
NOME
CONTRATAÇÃO
521.343.852-00 THAIS MARIE TAVARES BEZERRA
27/09/2018
PROFESSOR - EDUCADOR DE ÁREAS ESPECÍFICAS – CIÊNCIAS HUMANAS
DATA DE
CPF
NOME
CONTRATAÇÃO
600.797.462-68 CLAUDIZETE SOUTO SANTIAGO
27/09/2018
PROFESSOR - EDUCADOR DE ÁREAS ESPECÍFICAS – MATEMÁTICA
DATA DE
CPF
NOME
CONTRATAÇÃO
435.324.702-68 JOSE CAMPOS DE LIMA
27/09/2018
023.814.452-69 AURILIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
27/09/2018
PROFESSOR - EDUCADOR PARA AS SALAS DE ACOLHIMENTO INFANTIL
DATA DE
CPF
NOME
CONTRATAÇÃO
688.804.482-34 MARCIA CECILIA DE MATOS MENDES
27/09/2018
407.281.372-91 IVANIA ARAUJO SENA
27/09/2018

SERVIDOR:
EDNO JORGE MONTENEGRO MONTEIRO
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS HUMANAS - ZONA: NORTE
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
UMA CASA LOCALIZADA NA RUA 147, QD 304, CASA 38 NUCLEO 09, CIDADE NOVA II,
NO VALOR DE R$ 300.000,00 - QUITADA.
UM AUTOMOVEL MARCA PALIO, PLACA 5001, COR PRATA ANO 2014-2015, NO VALOR
DE R$ 32.000,00 - QUITADO.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
KAROLLYNE DOS REIS MAMED BARROS
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR - ESPECIALIDADE: EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ ZONA: OESTE
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
16.10.2018
DOM: 4464, de 17 de outubro de 2018.
01 CARRO - MODELO FIAT 1.0 EL - PLACA NOS 3251 - FINANCIADO .
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
FRANCINEY DA SILVA BRITO
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: MATEMÁTICA - ZONA: OESTE
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
01 MOTO HONDA/CG 150 TITAN ESD - VERMELHA - ANO 2005 – PLACA JXA 6414 QUITADA.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
MYCHELYS DE MATTOS QUEIROZ
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ ZONA: LESTE II
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
16.10.2018
DOM: 4464, de 17 de outubro de 2018.
UM CARRO, MARCA FIAT ELX 1.4 ANO 2008, COR PRATA, PLACA JXQ 8842. NO VALOR
DE R$ 28.000,00. QUITADO.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
JESIAS PERES DE OLIVEIRA
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: MATEMÁTICA - ZONA: CENTRO-SUL
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.
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ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
KLINGER JOSÉ RIVA LINS
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: MATEMÁTICA - ZONA: NORTE
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

SERVIDOR:
RONALDO SANTANA FERREIRA
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: MATEMÁTICA - ZONA: LESTE II
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

SERVIDOR:
LEANDRO JOSÉ TUPIMAMBÁ GOMES
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS HUMANAS - ZONA: SUL
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
MARCIA DE LORENA SERRA MAIA
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS DA NATUREZA - ZONA: OESTE
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

SERVIDOR:
TIAGO JOSÉ CAVALCANTI ATROCH
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS HUMANAS - ZONA: LESTE I
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
MARIA NIFA MENDONÇA DOS SANTOS
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS DA NATUREZA - ZONA: NORTE
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

SERVIDOR:
VANESSA SUSAN PINHEIRO FIGLIUOLO
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS DA NATUREZA - ZONA: NORTE
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ERRATA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
PAULO CESAR DE SOUZA LOPES
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR – ESPECIALIDADE: MATEMÁTICA - ZONA: LESTE I
SITUAÇÃO: (X ) CONTRATAÇÃO
( ) DISPENSA
( ) ANUAL
ATO
09.10.2018
DOM: 4463, de 16 de outubro de 2018.
NADA A DECLARAR.

ERRATA da Portaria n° 1.364/2018-SEMED/GS, publicada
no Diário Oficial do Município 4465, de 18/10/2018, que constituiu a
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato
nº 059/2018 celebrado entre a SEMED e a Empresa BEIRA ALTA
INDUSTRIAL LTDA.
ONDE SE LÊ:
III – Esta Portaria retroage seus efeitos a partir da data de sua
publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da
autoridade competente.
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
LEIA – SE:
III – Esta Portaria retroage seus efeitos a 18 de setembro de 2018,
podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade
competente.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PORTARIA Nº.140 /2018 - GS/SEMMASDH

REGISTRE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Manaus, 23 de outubro de 2018.

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 os artigos 236 e 237, caput, da Lei Municipal
nº. 1.118, de 01 de setembro de 1971, e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa -fé, da transparência na gestão
pública, da probidade administrativa e da supremacia do interesse
público;

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 025/CME/2018
APROVADA EM 11.10.2018
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 377, de
18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 07.04.2000 e nº. 1.107, de
30.03.2007,
CONSIDERANDO o teor do Art. 23, § 2º e Art. 24, inciso I
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96;
CONSIDERANDO
o
Processo
nº 041/2018CME/MANAUS, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de
Manaus;
CONSIDERANDO o Parecer nº 038/2018-CME/MANAUS
da lavra da Conselheira Leocádia Neta Moraes Medeiros, aprovado em
Sessão Ordinária do dia 11.10.2018.

CONSIDERANDO a Lei nº 2.289/2017, de 28 de dezembro
de 2017, do município de Manaus, publicada no DOM/edição
4273/página 7 que institui o Serviço de Acolhimento Familiar provisório
de crianças e adolescentes em situação de privação temporária do
convívio com a família de origem, denominado Serviço Família
Acolhedora;
CONSIDERANDO o Plano Municipal Família Acolhedora
da Cidade de Manaus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 3.987/2018, de 20 de
fevereiro de 2018, publicada no DOM/4307/pagina 1, que regulamenta o
Serviço de Acolhimento Familiar provisório de crianças e adolescentes
em situação de privação temporária do convívio com a família de origem,
denominado Serviço Família Acolhedora;
CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público
nº. 001/2018 – SEMMASDH para execução do Serviço de Acolhimento
em Família Acolhedora, para acolher crianças e adolescentes, afastados
da família por medida de proteção, em residência de famílias
acolhedoras selecionadas, sob a supervisão do Departamento de
Proteção Social Especial (DPSE), Divisão de Alta Complexidade (DAC);
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº.2018/11908/11909/00144
RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º – Instituir Comissão de seleção referente o Edital de
Chamamento Público nº 001/2018- Semmasdh execução do Serviço de
Acolhimento em Família Acolhedora, conforme Edital.

Art. 1º APROVAR o Calendário Escolar Especial 2018 da
Escola Municipal Rui Barbosa Lima.

Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados, para
comporem a referida comissão:

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, no Diário Oficial do Município de Manaus/AM.

Servidores
Helena Tereza Tupinambá
Jackeline Cruz da Silva
Sinthia Constância Mar da Cunha
Ana Maria Lima de Carvalho
Sulamita Souza de Castro

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 11 de outubro de 2018.

Matricula
093.928-5D
121.230-3A
122.370-4A
101.904-0B
130.657-3A

Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.
Art. 4º- O secretário da SEMMASDH poderá expedir
normas complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.

ANEXO ÚNICO












Inicio do Ano Escolar: 01/02/2018
Jornada Pedagógica: 01/02/2018
Inicio do Ano Letivo: 05/02/2018;
Recesso Escolar: 03 a 06/01/2019;
Planejamentos: 01/02/2018;
Sábados Letivos: 07, 14, 21 e 28/07; 11, 18 e 25/08; 01, 15, 22 e
29/09; 06 e 27/10; 10, 17 e 24/11; 15, 22 e 29/12/2018;
Recesso Fim de Ano: 24 e 31/12/2018;
Recuperação: 27, 28 e 29/12/2018;
Conselho de Classe: 02/01/2018;
Término do Ano Escolar: 02/01/2019;
Total de Dias/Horas Anuais: 200 dias letivos / 800 horas anuais.

publicação.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 30 de outubro de 2018.
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
PORTARIA N°. 143/2018 - GS/SEMMASDH

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

O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH, no uso
pleno de suas atribuições legais e,

Manaus, 26 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no
seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;
CONSIDERANDO o que consta no
nº. 2018/11908/11909/00059 – Empresa L.A FELIX – ME.

processo

RESOLVE:

PORTARIA N°. 145/2018 - GS/SEMMASDH

I - DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das
Notas Fiscais e a fiscalização do Termo de Contrato nº. 10/2018,
celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da SEMMASDH e a
empresa L.A FELIX – ME.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL MULHER ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH, no uso pleno de suas
atribuições legais e,

Servidor
Daniel Tenazor da Silva
Maria Cleonice da Silva Freitas
Lenize Guimarães Barbosa

Matrícula
123.299-1C
121.536-1D
131.347-9ª

Suplente
Maria do perpétuo Socorro Monteiro Barbosa

117.808-3D

de 2018.

II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de outubro

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no
seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº. 2014/11908/11954/00825 – MULTI LOCADORA DE VEÍCULOS
LTDA - ME.
RESOLVE:

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

I-DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das
Notas Fiscais e a fiscalização do 7° Termo Aditivo ao Contrato
nº. 01/2015, celebrado pelo Município de Manaus, através da
SEMMASDH, e a empresa MULTI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME.

Manaus, 29 de setembro de 2018.

Servidor
Maronilson Barros Monteiro
William Gomes de Oliveira
Gláucio Serrão da Silva

Matrícula
125.415-4D
093.956-0B
130.599-9A
Suplente

Edcarlos Serafim Parente
Ananias Palmeira da Silva

092.869-0B
123.273-8D

II-Esta portaria tem seus efeitos a contar de 02 de
setembro de 2018.

PORTARIA N°. 144/2016 - GS/SEMMASDH

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, no
uso pleno de suas atribuições legais e,

Manaus, 26 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no
seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;
CONSIDERANDO o que consta no
nº. 2015/11908/11954/00115 – G H MACARIO BENTO.

processo

RESOLVE:
I- DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das
Notas Fiscais e a fiscalização do 5° Termo Aditivo ao Contrato
nº. 005/2015, celebrado pelo Município de Manaus, através da
SEMMASDH, e a empresa G H MACARIO BENTO.
Servidor
Maronilson Barros Monteiro
William Gomes de Oliveira
Maria Cleonice da Silva Freitas

Matrícula
125.415-4D
093.956-0B
121.536-1B

Suplente
Lenize Guimarães Barbosa
Maria do Perpetuo Socorro Monteiro Barbosa

131.347-9A
117.808-3D

II-Esta portaria tem seus efeitos a contar de 02 de
setembro de 2018.

PORTARIA N°.146/2018 - GS/SEMMASDH
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS-SEMMASDH, no uso
pleno de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, no seu
art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o
cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração Pública;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº. 2015/11908/11954/00540 – Sr. ABEL ABIDIAS DE ARAÚJO
SOBRINHO
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para o
acompanhamento e a fiscalização da execução ao Contrato de Locação
nº. 013/2015, celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos HumanosSEMMASDH, e o Sr. Abel Abidias de Araújo Sobrinho.
Servidor
Gecilda Albano Peçanha
Maglúcia Izabel de Assis
Francileudo Gabriel da Costa

Matrícula
116.021-4D
118.615-9A
131.501-8A
Suplente

Daniel Tenazor da Silva
Vera de Souza Queiroz Marques

129.299-1C
116.823-1H

II- Esta portaria tem seus efeitos a contar de 09 de
setembro de 2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de outubro de 2018.

Amazonas”, tudo na forma do Plano de Trabalho apresentado pela
organização da sociedade civil e juntado ao Processo
n° 2018/11908/11954/00133.
Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - 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 de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;
III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
V - Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMMASDH;
VI - Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;
Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.
Art. 4° – O Secretário da SEMMASDH poderá expedir
normas complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.

PORTARIA 147/2018 - 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 os artigos 236 e 237, caput, da Lei Municipal
nº. 1.118, de 01 de setembro de 1971, e

publicação.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;
CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei
nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;

PORTARIA N°.149/2018 - GS/SEMMASDH
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, ASSITÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS-SEMMASDH, no uso pleno de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no
seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de
aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão
administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à
Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil,
mediante parcerias;

CONSIDERANDO o que consta no processo
nº. 2018/11908/11909/00065 – CSS COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS EIRELI.

RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das
Notas Fiscais e a fiscalização do Termo de Contrato nº. 08/2018,
celebrado pelo Município de Manaus, através da SEMMASDH, por
intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e a
empresa CSS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.

Art. 1º – DESIGNAR o servidor Eliandro Celsus Palheta
de Souza – matrícula nº 131.294.4A, e inscrito no CPF sob o
nº 660.743.122-49, para a função de Gestor da Parceria celebrada entre
esta Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos
Humanos – SEMMASDH, por meio do Fundo Municipal Antidrogas, e a
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD AMAZONAS-AAPAM, que tem
por objeto o repasse de recurso financeiro no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), pelo período de 06 (seis) meses, para a promoção
do projeto social “Fortalecimento das Ações do Programa Educacional
de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD) no Estado do

RESOLVE:

Servidor
Mirella Cristina Xavier Gomes da Silva Louschner
Daniel Tenazor da Silva
Maria do Perpétuo Socorro Monteiro Barbosa
Suplente
Barbara Beatriz jesus Silva
Mirna Vasconcelos Leal
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Matrícula
121.140.4A
123.299-1C
117.808-3D
120.784-9B
099.854-0F

Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de outubro
de 2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de setembro de 2018.

prestadores de serviços informais e ou ambulantes, com emissão aos
beneficiários de cartão magnético.
À consideração do Senhor Secretário Municipal da Mulher,
Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH, solicitando
ratificação
Manaus, 08 de maio de 2018.

Pelo exposto ratifico, nos termos do Art. 26, da Lei
n.º 8.666/93, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao
Processo n.º 2018/11908/11909/000052, no valor de R$ 97.202,00
(noventa e sete mil duzentos e dois reais).
Processo nº. 2017/11908/11954/00497
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Direitos Humanos – SEMMASDH e o BANCO DO BRASIL S/A.
Assunto: Dispensa de Licitação.

Manaus, 08 de maio de 2018.

(*) DESPACHO
Fica declarada a Dispensa de Licitação, com fundamento
no art. 24, inciso Vlll da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, para a contratação
direta do BANCO DO BRASIL S/A, referente à prestação de serviços
para pagamento de benefícios assistenciais, quanto à consolidação dos
Benefícios do Serviço de Proteção em Situação de Calamidades
Públicas e Emergência – SPSCPE.
À consideração do Senhor Secretário Municipal da Mulher,
Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH, solicitando
ratificação.
Manaus, 05 de março de 2018.

Pelo exposto ratifico, nos termos do Art. 26, da Lei
n.º 8.666/93, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao
Processo n.º 2017/11908/11954/000497, no valor de R$ 37.948,00 (trinta
e sete mil novecentos e quarenta e oito reais).
Manaus, 05 de março de 2018.

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM nº. 4360, de 10.05.2018

(*) EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 03/2018, celebrado em
02/05/2018.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, e o BANCO DO BRASIL S/A.
3.OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de
Instituição Financeira para prestação de serviços para pagamento de
Benefícios Assistenciais, quanto à consolidação dos Benefícios do
Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e
Emergência – SPSCPE, conforme Projeto Básico, referente ao Processo
nº 2017/11908/11954/00497.
4. VALOR GLOBAL: R$ 37.948,00 (trinta e sete mil novecentos e
quarenta e oito reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00353, de
02/05/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101,
Programa de Trabalho: 08.422.0060.2074.0000, Fonte de Recurso:
01000000, Natureza da Despesa: 33903981.

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM nº. 4339, de 09.04.2018

6. PRAZO: O presente Termo de Contrato terá duração de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação art. 24, inciso Vlll
da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93. Manaus, 02 de maio de 2018.

Processo nº. 2018/11908/11909/00052
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Direitos Humanos – SEMMASDH e o BANCO DO BRASIL S/A.
Assunto: Dispensa de Licitação.

Manaus, 02 de maio de 2018.

(*) DESPACHO
Fica declarada a Dispensa de Licitação, com fundamento
no art. 24, inciso Vlll da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, para a contratação
direta do BANCO DO BRASIL S/A, para prestação de serviços de
pagamento da concessão do benefício Bolsa - Auxílio, instituído pela Lei
nº 2.311, de 12 de abril de 2018, regulamentada pelo Decreto
nº 4.054/2018, voltada as pessoas físicas que atuem como comerciantes

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM nº. 4360, de 10.05.2018
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
(*) EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 05/2018, celebrado em
15/05/2018.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, e o BANCO DO BRASIL S/A.
3.OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de
Instituição Financeira para prestação de serviços de pagamento da
concessão do benefício Bolsa - Auxílio, instituído pela Lei nº 2.311, de
12 de abril de 2018, regulamentada pelo Decreto nº 4.054/2018, voltada
as pessoas físicas que atuem como comerciantes prestadores de
serviços informais e ou ambulantes, com emissão aos beneficiários de
cartão magnético, conforme Projeto Básico, referente ao Processo
nº 2018/11908/11909/00052.

4. VALOR GLOBAL: R$ 1.642.500,00 (um milhão seiscentos e quarenta
e dois mil e quinhentos reais), tendo sido empenhado no 2º semestre de
2018 o valor de R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e
quinhentos reais), restando a empenhar ainda no 2º semestre de 2018 o
valor de R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos
reais), e o valor a empenhar em 2019 de R$ 1.093.500,00 (um milhão
noventa e três mil e quinhentos reais). Valor unitário e diário: R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o nº 2018NE00319, de 31/08/2018, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de
Trabalho: 08.422.0117.2167.0000, Fonte de Recurso: 06290000,
Natureza da Despesa: 33903718.
6. PRAZO: O contrato terá duração de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, a contar de 01.09.2018.
Manaus/AM, 03 de setembro de 2018

4. VALOR GLOBAL: R$ 97.202,00 (noventa e sete mil duzentos e dois
reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00370, de
14/05/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101,
Programa de Trabalho: 08.422.0049.2048.0000, Fonte de Recurso:
01000000, Natureza da Despesa: 33903981.
6. PRAZO: O presente Termo de Contrato terá duração de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação art. 24, inciso Vlll
da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93.
Manaus, 15 de maio de 2018.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. 05/2015,
celebrado em 02/03/2015.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, e a empresa G.H. MACARIO BENTO.

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM nº. 4370, de 24.05.2018

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 26/2017,
celebrado em 01/09/2017.
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social –
FMAS – e a empresa LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS
E EQUIPAMENTOS EIRELI.
3.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do
Contrato original, referente a contratação de serviço de transporte de 06
(seis) veículos automotores, sendo 365 (trezentos e sessenta e cinco)
diárias por veículo, tipo micro-ônibus, potência mínima de 150 cv,
combustível diesel, capacidade mínima para 32 (trinta e dois) lugares,
ano de fabricação a partir do ano de 2012, com motorista, sem
combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, direção
hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadas em tecidos
com cinto de segurança e manutenção total por conta da contratada,
marca/modelo Marcopolo/Volare w8, para atender à Gestão do Cadastro
Único e do Programa Bolsa Família, conforme Ata de Registro de Preços
nº. 121/2016 – DIREP/SEMSA e Pregão Presencial nº. 120/2015SCLS/CML/PM, referente ao processo nº. 2017/11908/11909/000245.

3.OBJETO: prorrogação do contrato original, atinente à contratação de
serviços de preparo de 132.000 (cento e trinta e duas mil) refeições, a
serem servidas no período de 06 (seis) meses em restaurantes
populares, para atender às necessidades da SEMMASDH, conforme
descritas no Termo de Referência e Ata de Registro de Preços 02/2015
– CML/PM (SEMMASDH) e do Pregão Presencial n.º 228/2015 –
CML/PM, referente ao Processo n.º 2015/11908/11954/00115.
4.VALOR GLOBAL: R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais),
tendo sido empenhado no 3º quadrimestre de 2018 o valor de
R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), restando a
empenhar no 3º quadrimestre de 2018 o valor de 264.000,00(duzentos e
sessenta e quatro mil reais) e o valor de 264.000,00 (duzentos e onze
mil e duzentos reais) a empenhar em 2019.
Valor unitário: R$ 6,00 (seis reais).
5.DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n°. 2018NE00792, de 03/09/2018,
UO 37101, Programa de Trabalho 08.306.0086.2097.0000, Fonte do
Recurso 01000000, Natureza da despesa 33903941.
6.PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado por 06 (seis) meses, a
contar de 02/09/2018.
Manaus/AM, 03 de setembro de 2018.
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº. 01/2015,
celebrado em 02/02/2015.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, e a empresa MULTI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME.

nº 2018NE00776, de 04/09/2018, à conta da seguinte rubrica
orçamentária:
UO:
37101,
Programa
de
Trabalho:
08.422.0099.2105.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da
Despesa: 33903615.
6.PRAZO: O presente Termo aditivo ao Contrato terá duração de 06
(seis) meses, a contar de 09.09.2018.
Manaus, 10 de setembro de 2018.

3.OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato original por mais 04
(quatro) meses, referente à contratação de serviço funerário, tipo
translado fúnebre, mediante locação de 08 (oito) veículos, tipo van ou
similar, potência mínima de 114 cv, ano de fabricação a partir de 2013,
movido a diesel, na cor branco, interior revestido com material
impermeável, com placa metálica inox, capacidade para 02 (duas) urnas,
isolamento total da cabine do motorista, ar condicionado, direção
hidráulica, CD player, rádio AM/FM, sinalizador visual do tipo giroflex e
sirene eletrônica digital, com potência mínima de 100W RMS, tensão
12V, sem combustível, com assistência 24 horas, para atender às
necessidades do programa S.O.S. Funeral, conforme Ata de Registro de
Preços nº. 06/2014-CML/PM (SEMASDH) e Pregão Presencial
nº. 163/2014-CML/PM, referente ao Processo nº. 2014/11908/
11954/00825.
4.VALOR GLOBAL: R$ 374.080,00 (trezentos e setenta e quatro mil e
oitenta reais). Valor mensal: R$ 93.520,00 (noventa e três mil,
quinhentos e vinte reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o nº 2018NE00756, de 03/09/2018, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101, Programa de
Trabalho: 08.422.0049.2048.0000, Fonte de Recurso: 01000000,
Natureza da Despesa: 33903718.
6.PRAZO: O presente aditivo terá duração de 04 (quatro) meses, a
contar de 02.09.2018
Manaus/AM, 03 de setembro de 2018.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de nº. 08/2018, celebrado em
01/10/2018.
2.CONTRATANTES: A Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos – SEMMASDH, por intermédio do Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS e a Empresa CSS COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
3. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de
gêneros alimentícios, material de consumo, utensílios domésticos,
higiene e limpeza, conforme Anexo ao Memorando nº 0534/2018 –
DPSE/SEMMASDH, Termo de Referência, para atender as
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de
fluxo migratório provocado por crise humanitária na Venezuela, referente
ao Processo n.º 2018/11908/11909/00065
4.VALOR GLOBAL: R$ 631.196,80 (seiscentos e trinta e um mil cento e
noventa e seis mil e oitenta centavos).

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação
nº. 013/2015, celebrado em 10/12/2015.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, e o Sr. ABEL ABIDIAS DE ARAÚJO SOBRINHO.
3.OBJETO: O presente Termo aditivo tem por objeto a dilatação do
Contrato de Locação do imóvel de propriedade do Sr. ABEL ABIDIAS DE
ARAÚJO SOBRINHO, localizado na Avenida Autaz Mirim, nº. 5613 –
São José I, CEP 69087-215, destinado ao funcionamento do Conselho
Tutelar
da
Zona
Leste
I,
referente
ao
Processo
n.º 2015/11908/11954/00540.
4.VALOR GLOBAL: R$ 32.769,66 (trinta e dois mil, setecentos e
sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), tendo sido
empenhado em 2018 o valor de R$ 4.005,18 (quatro mil, cinco reais e
dezoito centavos), restando a empenhar em 2018 o valor de
R$ 10.923,22 (dez mil novecentos e vinte e três reais e vinte e dois
centavos) e o valor de R$ 17.841,26 (dezessete mil, oitocentos e
quarenta e um reais e vinte e um centavos) a empenhar em 2019.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
termo foram empenhadas sob as seguintes rubricas orçamentárias:
Notas de Empenhos nsº 2018NE00339, de 21/09/2018, à conta da
seguinte rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de Trabalho:
08.422.0115.2161.0000, Fonte de Recurso: 02290000, Natureza da
Despesa: 33903022, 2018NE00340, de 21/09/2018, à conta da seguinte
rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de Trabalho:
08.422.0115.2161.0000, Fonte de Recurso: 02290000, Natureza da
Despesa: 33903036, 2018NE00336, de 21/09/2018, à conta da seguinte
rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de Trabalho:
08.422.0115.2161.0000, Fonte de Recurso: 02290000, Natureza da
Despesa: 33903007¸2018NE00337, de 21/09/2018, à conta da seguinte
rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de Trabalho:
08.422.0115.2161.0000, Fonte de Recurso: 02290000, Natureza da
Despesa: 33903020, 2018NE00338, de 21/09/2018, à conta da seguinte
rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de Trabalho:
08.422.0115.2161.0000, Fonte de Recurso: 02290000, Natureza da
Despesa: 33903021.
6. PRAZO: O presente Termo de Contrato terá duração de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar de 01.10.2018
Manaus, 01 de outubro de 2018.

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhados sob a Nota de Empenho
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
EXTRATO

6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 06 (seis)
meses, a contar da data da sua assinatura.

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 10/2018, celebrado em
01/10/2018.

Manaus, 26 de outubro de 2018.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, e a empresa L.A. FELIX – ME.
3.OBJETO: Aquisição de 288 (duzentos e oitenta e oito) botijas de gás
liquefeito (GLP), sendo 144 (cento e quarenta e quatro) botijas de 45kg e
144 (cento e quarenta e quatro) botijas de 13 kg, cuja composição é de
propano e butano, retornáveis, conforme normas técnica da ABNT E
ANP, para atender a Divisão de Segurança Alimentar- DSAN, conforme
descrição contida no Termo de Referência, referente ao Processo
n.º 2018/11908/11909/00059.
4. VALOR GLOBAL: R$ 58.896,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e
noventa e seis reais), tendo sido empenhado no 3º terceiro quadrimestre
de 2018 o valor de R$ 9.816,00 (nove mil oitocentos e dezesseis reais),
restando a empenhar ainda em 2018 o valor de R$ 9.816,00 (nove mil
oitocentos e dezesseis reais), e o valor de 39.264,00 (trinta e nove mil
duzentos e sessenta e quatro reais), a empenhar em 2019.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00809, de 28/09/2018, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101, Programa de
Trabalho: 08.306.0086.2097.0000, Fonte de Recurso: 01000000,
Natureza da Despesa: 33903004.
6. PRAZO: O contrato terá duração de 12 (doze) meses.
Manaus/AM, 01 de outubro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de
Prestação de Serviços nº 003/2018, celebrado em 28 de agosto de
2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do FUNDO
MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA –
FUMIPEQ/SEMTRAD e empresa REQUINTE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI - EPP.
3. OBJETO: O presente Termo de Rescisão decorre da aquiescência
dos contratantes, em face da conveniência administrativa, referente à
entrega do produto conforme item: 03; UNID: Unid; QTD: 570; ÁGUA
MINERAL – material: água mineral natural; Gaseificada: sem gás;
Unidade de Fornecimento: garrafão de 20 litros, retornável;
Características Adicionais: produto em conformidade com a
legislação em vigor; Marca: Minalar, destinado a atender as
necessidades do FUMIPEQ/SEMTRAD, na forma identificada no
Processo Administrativo nº 2018/12091/12103/00002.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 79, inciso II da Lei Federal
n° 8.666/93.
5. PRAZO: O Contrato de Prestação de Serviço vigorou de 06 de
março de 2018 até 28 de agosto de 2018, data em que se considera
rescindido.

EXTRATO

Manaus/AM, 26 de outubro de 2018.

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº 001/2018, celebrado em
26/10/2018.
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, por meio do Fundo Municipal ANTIGROGAS, e a
Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD
AMAZONAS-AAPAM.
3.OBJETO: O presente Termo tem como objetivo o repasse de recurso
financeiro, referente a emenda parlamentar nº. 160/2017, para ser
realizado no projeto “Fortalecimento das Ações do Programa
Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD) no
Estado do Amazonas”, que visa desenvolver ações de prevenção contra
o uso e abuso de drogas por meio de atividades socioeducativas
envolvendo alunos, escola e família nos bairros de Manaus e cidades do
interior do Amazonas, conforme Projeto e Plano de Trabalho, referente
ao Processo nº 2018/11908/11954/00133.
4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo foram empenhadas sob o n°. 2018NE00001, datada em
18/10/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37705,
Programa de Trabalho: 14.422.0109.2152.0000, Fonte de Recurso:
01000000, Natureza da Despesa: 33503901.

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de
Prestação de Serviços nº 010/2017, celebrado em 20 de setembro de
2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E
DESENVOLVIMENTO – SEMTRAD e empresa CUNHA E
BRANDÃO REPRESENTAÇÃO DE ELETROELETRONICOS LTDA EPP.
3. OBJETO: O presente Termo de Rescisão decorre da aquiescência
dos contratantes, em face da conveniência administrativa, referente à
prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para
atender as necessidades da sede Semtrad e Postos do SINE
Manaus, pelo período de 12 (doze) meses, na forma identificada no
Processo Administrativo nº 2018/4931/7072/00025.
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Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 79, inciso II da Lei Federal
n° 8.666/93.
5. PRAZO: O Contrato de Prestação de Serviço vigorou de 06 de
dezembro de 2017 a 21 de setembro de 2018, data em que se
considera rescindido.
Manaus/AM, 26 de outubro de 2018.

(*) Republicado por apresentar incorreções na publicação do DOM Edição 4471,
de 29/10/2018, página 21.

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018
A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO – SEMTRAD, torna público que
realizará Edital de Chamamento Público nº 005 - SEMTRAD/2018 para
selecionar Organizações da Sociedade Civil – OSC para execução de
atividades de empreendedorismo contempladas no Projeto Decolar, de
autoria da SEMTRAD.
O Edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados no sítio: http://www.semtrad.manaus.gov.br a partir do dia
30/10/2018.
Manaus, 30 de outubro de 2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005-SEMTRAD/2018
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
1.

DO PREÂMBULO

O Município de Manaus - Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito
público interno, sediado na Avenida Brasil, nº 2.971 – Compensa, CEP
nº 69036-110, Manaus/Amazonas, por intermédio da Secretaria
Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD, torna
do conhecimento dos interessados que, mediante o presente EDITAL
DE CHAMAMENTO PÚBLICO, selecionará organização da sociedade
civil selecionará organização da sociedade civil sem fins lucrativos - para
execução de atividades de apoio ao empreendedorismo local
contempladas no projeto Decolar.
2.

DA JUSTIFICATIVA

O empreendedorismo oferece um caminho para o crescimento
econômico e desenvolvimento social e cabe à comunidade global –
inclusive às empresas – ajudar a criar as condições que o permitam se
desenvolver. A presente proposta visa reduzir os problemas que
empreendedores e potenciais empreendedores enfrentam para abrir ou
administrar sua empresa, oferecendo capacitação empreendedora com
atividades, mentorias e orientações temáticas por meio de ações
específicas e coletivas.
A SEMTRAD, visando promover apoio ao empreendedorismo local,
participa do Programa Ambiente de Negócios, com o intuito de melhorar
as oportunidades de desenvolvimento das micro e pequenas empresas,
dessa feita por meio do Decreto nº 3.904, de 26 de dezembro de 2017
estabeleceu a criação de uma “Sala do Empreendedor Municipal” para
facilitar a orientação da regularização e geração de novos
empreendimentos no âmbito municipal, cujo nome fantasia é “Escritório
do Empreendedor”, espaço físico de atendimento a empreendedores

formais e informais e potenciais empreendedores, cuja missão é orientar
e facilitar os processos de formalização, abertura de empresas,
regularização, licenciamentos e baixas; bem como ofertar serviços
exclusivos para empreendedores e potenciais empreendedores que
buscam conhecimento para aumentar suas chances de sucesso, pois
uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2016, com empresas criadas
em 2011 e 2012, mostra que as principais dificuldades enfrentadas no
primeiro ano de atividade foram: falta de clientes (16%), falta de capital
(16%), falta de conhecimento (12%), mão de obra (10%), imposto/
tributos (10%), inadimplência (6%), concorrência (4%) e burocracia (4%).
Ainda de acordo com a pesquisa, os empreendedores que encerraram
as atividades nos primeiros anos o fizeram por que não estavam tendo
lucros ou fluxo de caixa, sintomas da falta de planejamento e da gestão
inadequada do negócio.
3.

DO OBJETO

3.1.

O objeto deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, lote
único, consiste em selecionar organização da sociedade civil,
para formalização de parceria, através de Termo de Colaboração,
para execução de atividades, que possam apresentar Proposta de
Plano de Trabalho que melhor se adequar aos objetos a serem
pactuados, em regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco:

Quadro 1- objetos a serem atendidos:
Lote
Descrição do Objeto
Oferecer capacitação empreendedora de
Apoio ao Empreendedorismo único qualidade para empreendedores e/ou
potenciais empreendedores.
Total Geral
Área

Valor R$
80.000,00
80.000,00

Quadro 2 - Meta 1: Disponibilizar aproximadamente 60 vagas para empreendedores e potenciais
empreendedores
Período de
Quant. Total
Ação 1
Descrição
Execução
de Vagas
Oferecer um pacote de atividades
voltadas a preparar até 60
Realizar atividades de
empreendedores e/ou potenciais
capacitação
empreendedores para iniciar um
empreendedora
negócio
abordando
assuntos
coletiva - Preparação
Até 06 (seis) meses
60
pertinentes como iniciação ao
de Empreendedores
empreendedorismo,
processo
e/ou Potenciais
empreendedor e outros que a OSC
Empreendedores.
deverá propor em sua proposta de
trabalho.
Quadro 3 - Meta 2: Disponibilizar aproximadamente 60 vagas para empreendedores e potenciais
empreendedores
Período de
Quant. Total de
Ação 2
Descrição
Execução
Vagas
Oferecer um pacote de
atividades voltadas a auxiliar
até 60 empreendedores e/ou
Realizar atividades de
potenciais empreendedores a
capacitação empreendedora desenvolver um processo
coletiva utilizando a
empreendedor por meio da Até 06 (seis) meses
60
ferramenta de inovação metodologia Design Thinking Design Thinking.
imersão, ideação, prototipação
e desenvolvimento de ideias
inovadoras
que
tenham
potencial de negócios.
Quadro 4 - Meta 3: Disponibilizar aproximadamente 60 vagas para empreendedores e potenciais
empreendedores
QuantTotal de
Ação 3
Descrição
Período de Execução
Vagas
Oferecer um pacote de
atividades voltadas a preparar
até 60 empreendedores e/ou
potenciais
empreendedores
para
posicionamento
de
mercado seguindo no mínimo as
3 dicas de Philip Kloter para
marketing
de
pequenos
negócios: 1. Encontre seu
espaço é necessário descobrir
em qual espaço a sua empresa
se encaixa de maneira com que
Realizar atividades de
isso faça a diferença na cabeça
capacitação
do consumidor. 2. Entenda as
empreendedora coletiva
novas necessidades Para se Até 06 (seis) meses
60
para Estratégias de
posicionar no mercado, é
posicionamento de
importante entender o que o
mercado.
consumidor está precisando
naquele exato momento e
entregar isso da melhor forma
possível. “Mude a maneira de
pensar e a maneira de comprar
para conseguir vender” 3.
Esteja
conectado
As
estratégias de marketing digital
devem
ser
muito
bem
estabelecidas para conseguir
um bom posicionamento no
mercado.
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Quadro 5 - Meta 4: Disponibilizar aproximadamente 30 vagas para empreendedores e potenciais
empreendedores
Quant. Total
Ação 4
Descrição
Período de Execução
de Vagas
Oferecer um pacote de
atividades voltadas a preparar
30 empreendedores e/ou
potenciais empreendedores
para estruturação de negócios
sociais, incluindo formação em
conceitos e estratégias sobre
negócios sociais e inclusivos e
na elaboração de modelos de
Realizar atividades de
negócios
a
partir
da
capacitação empreendedora identificação de questões
Até 06 (seis) meses
30
coletiva com foco em
sociais. Com a orientação de
Negócios Sociais.

mentores, o empreendedor
deverá identificar problemas e
simular todas as etapas para
criar seu próprio negócio social
e análise das principais
carências e necessidades das
comunidades, a fim de formar
cidadãos éticos e conscientes
da sua responsabilidade na
sociedade.

Nota 1 – Toda a estrutura necessária para realização das atividades,
incluindo os locais de realização, serão de inteira responsabilidade da
instituição vencedora.
O resultado esperado do projeto consiste em possibilitar que
empreendedores e potenciais empreendedores possam aumentar as
chances de obter sucesso com suas idéias ou negócios, e:
 Contribuir para o aumento da renda per capita e melhoria da
qualidade de vida;
 Estimular o surgimento de negócios de impacto social;
 Possibilitar a redução dos índices de mortalidade das empresas nos
primeiros anos de atuação;
 Disseminar a cultura empreendedora na cidade de Manaus.
3.2. DO PLANO DE TRABALHO
Todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão constar
no Plano de Trabalho de acordo com o art. 22 da Lei Federal
nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, sendo:
3.2.1. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou
projetos e metas a serem atingidas;
3.2.2. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos
a serem executados;
3.2.2.1. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela
parceria;
3.2.3. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de
cumprimento das metas a eles atreladas;
3.2.4. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas.
3.3. A prestação dos serviços serão realizadas em locais a serem
disponibilizados pela OSC.
4.

DA CONDUÇÃO DO PROCESSO

4.1.

A Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD, nomeada por
meio da portaria nº 043/2018-GAB/SEMTRAD, publicada em
11/09/2018 no Diário Oficial do Município – DOM será
responsável pelo processo de seleção das organizações da
sociedade civil, cabendo-lhe, ainda, a análise e julgamento das
propostas apresentadas, além do empreendimento de diligências,
em qualquer fase do processo, que vise esclarecer ou
implementar a sua instrução.

5.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1.

O presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO fundamentase, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada
pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil, no Decreto Federal
nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamentou a Lei

13.019/2014, e na Lei Delegada Municipal nº 01/2013, de 31 de
julho de 2013, que criou a SEMTRAD, e pelos demais normativos
aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.

Somente poderão participar deste chamamento público as
organizações da sociedade civil, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos;
6.2. Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio
líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza
que preencha os requisitos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de
dezembro de 2015, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o
mesmo da entidade extinta;
6.3. Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
6.4. Exigência de que as organizações da sociedade civil possuam no
mínimo um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);
6.5. Experiência prévia e com efetividade em serviços condizentes ao
objeto da parceria ou de natureza semelhante;
6.6. Instalações, condições materiais e capacidade técnica e
operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;
6.7. Estar ciente de que a simples participação no edital de
chamamento público pressupõe seu conhecimento prévio e sua
concordância com o atendimento das disposições deste edital e
das Leis Federais13.019/2014, 13.204/2015e a Lei Delegada
Municipal nº 01/2013, de 31/07/2013, além das normas e
legislações pertinentes à prestação de contas junto ao Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, ainda que não
expressamente consignadas neste Edital;
6.8. As organizações da sociedade civil que demonstrem capacidade
técnica e organizacional poderão submeter proposta de plano de
trabalho conforme objeto definido nesse edital;
6.9. É vedada a participação, neste edital, à organização que se
enquadre em alguma das seguintes situações:
6.9.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não
esteja autorizada a funcionar no território nacional;
6.9.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada;
6.9.3. 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;
6.9.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos
últimos cinco anos, exceto se:
6.9.4.1. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e
quitados os débitos eventualmente imputados;
6.9.4.2. For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
6.9.4.3. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo;
6.9.5. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período
que durar a penalidade: a)suspensão de participação em licitação
e impedimento de contratar com a administração; b) declaração
de inidonidade para licitar ou contratar com a administração
pública; c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019/2014; d)
a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019/2014;
6.9.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
6.9.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa: a) 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; b)
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação; c) 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;
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6.9.8. É vedada a celebração de parcerias previstas na Lei
13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, que tenham por
objetos, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação
das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder
de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado.
7.

7.1.

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS E
ETAPAS DE SELEÇÃO

DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - Fica autorizada a
destinação, mediante transferência voluntária, pela SEMTRAD,
de recursos públicos municipais derivados da Lei Orçamentária
vigente.
7.1.1. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão
depositados em conta corrente específica isenta de tarifa
bancária na instituição financeira pública determinada pela
administração pública;
7.1.2. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto
da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação
de contas exigidas para os recursos transferidos;
7.1.3. 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/transferência/débito em conta bancária;
7.1.4. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de
serviços;
7.1.5. A documentação exigida para fins de transferência de recursos
são: a) Requerimento solicitando o repasse de recursos; b)
Recibo (02 vias); c) Certidões de Regularidade Fiscal (Federal,
Estadual, Municipal), FGTS e Trabalhista atualizadas e d)
Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação
Municipal
–
DAM
emitido
no
site
https://semefatende.manaus.am.gov.br/empresa.
7.1.6. O valor a ser investido no presente edital fica subordinado a
disponibilidade da dotação orçamentária 11 334 0002 1002 Apoio ao Empreendedorismo Local, oriundas de recursos
próprios da Prefeitura;
7.1.7. Fica estabelecido o valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
a ser repassado em parcela única para a instituição selecionada,
após a assinatura do Termo de Colaboração.
7.2. ITENS FINANCIÁVEIS
7.2.1. Conforme art. 46 da Lei 13.019/2014 e suas alterações poderão
ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à
parceria:
Iremuneração da equipe encarregada da execução do plano de
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da
sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e
demais encargos sociais e trabalhistas;
II diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação
nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o
exija;
III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a
proporção em relação ao valor total da parceria;
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à
consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico,
desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e
materiais.
7.3. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS É VEDADO:
7.3.1. Utilizar os recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
7.3.2. 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.
7.4. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO – o processo dar-se-á em 02 (duas)
etapas: de seleção e habilitação, ambas de caráter eliminatório e
classificatório.
7.4.1. Primeira etapa: Seleção – a SEMTRAD receberá a
documentação das Organizações da Sociedade Civil,
interessadas em participar do Edital de Chamamento Público
para fins de seleção.
7.4.1.1. A seleção da organização será feita por requerimento
encaminhado aopresidente da Comissão Técnica de

Seleção da SEMTRAD, dentro de envelope lacrado
(tamanho A4) e endereçado da seguinte forma:
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 005-2018
Destinatário:
À Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD
Endereço: Rua Rio Jamary, n°77 – Cj. Vieiralves, Nossa Senhora das Graças.
CEP 69053-560 Manaus – AM
À Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD.
– 1ª Etapa – Seleção Remetente:
(nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ)
Endereço completo

7.4.1.2. A seleção da proposta submetida a este Chamamento será
realizada por meio de análises e avaliações realizadas pela
Comissão Técnica de Seleção que eliminará as
organizações que não atenderem os requisitos exigidos e
com base nos critérios deste edital.
7.4.1.2.1. O envelope deverá conter, em via única, os documentos,
numerados e rubricados, em sua totalidade, (o que, em
caso de descumprimento, enseja a eliminação no
processo), e relacionados na seguinte ordem:
a)
Requerimento de seleção, endereçado ao presidente da
Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD, em papel timbrado
da entidade, assinado por seu representante legal, manifestando
o interesse na participação do edital (Anexo I);
b)
Ficha de Cadastro (Anexo I) e Proposta de Plano de Trabalho, em
papel timbrado da organização e devidamente assinado pelo seu
representante legal (Anexo III).
7.4.1.3. O envelope deverá conter também as propostas com as
informações que atendem aos critérios de julgamento
estabelecidos no quadro 6 abaixo, bem como as
declarações constantes nos Anexos IV,V, VI, VIII e IX.
7.4.1.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com
base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a
seguir:
7.4.1.5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Quadro 6 – Critérios de Seleção
Itens

(1)
Qualidade da Proposta
OBS.: A atribuição de nota
“zero” nos critérios de (A a
D) implica eliminação da
proposta, por força do art.
16, §2º, incisos II e III, do
Decreto nº 8.726, de 2016.

(2)
Adequação da Proposta

Critérios
Pontuação
1.A) Informações sobre ações a serem
1,0
executadas e metas a serem atingidas.
1.B) Indicadores que aferirão o cumprimento
das metas. No caso de os cursos, oficinas e
palestras. deverão ser estabelecidos em
horas.

1,0

1.C) Prazos para a execução das ações e o
cumprimento das metas.

1,0

1.D) Descrição da realidade objeto da
parceria e o nexo com a atividade ou o
projeto proposto.

1,0

2.A) Adequação da proposta aos objetivos da
política, da ação em que se insere a parceria
– conforme estabelecido na especificação do
lote.

1,0

2.B) Adequação da proposta ao valor global
proposto é igual ao valor de referência do
Edital.
3.A) Tempo de existência da instituição:
 No mínimo 1(um) ano (1,0);
 Até 2(dois) anos (2,0);
 Até 3 (três) anos (3,0);
 Até 4 (quatro) anos (4,0);
 Acima de 4(quatro) anos (5,0).
3.B) Formação acadêmica do responsável
técnico na execução das ações de
(3)
Capacidade Técnico- capacitação:
 Possuir título de doutor ou PhD (5,0);
operacional da
Instituição proponente,  Possuir título de mestre (4,0);
por meio de experiência  Possuir título de especialista (3,0);
comprovada no portfólio  Possuir título de graduação (2,0);
de realizações na gestão  Possuir título de tecnólogo (1,0).
de atividades ou
3.C) Apresentar declaração informando se
projetos relacionados ao possui atestado de capacidade técnica
objeto da parceria ou de relacionado ao objeto ou de natureza
natureza semelhante. semelhante:
 No mínimo 1(um) atestado (1,0);
 Até2(dois) atestados (2,0);
 Até 3(três) atestados (3,0);
 Até 4 (quatro) atestados (4,0);
 Acima de 4(quatro) atestados (5,0).
3.D) Apresentar declaração informando se
possui instalações, condições materiais (1,0).
Pontuação Máxima Global
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7.4.1.5.1. Serão eliminadas aquelas propostas: a) cuja pontuação
total for inferior a 14,0 (quatorze) pontos; b) que recebam
nota “zero” nos critérios de julgamento (1.A) a (1.D); c)
que estejam em desacordo com o Edital; d) com valor
incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado
pela Comissão de Seleção, e de eventuais diligências
complementares, que ateste a inviabilidade econômica e
financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento
disponível.
7.4.2. Segunda etapa: habilitação para Celebração do Termo – a
SEMTRAD receberá a documentação das organizações da
sociedade civil, classificadas na primeira etapa do Edital de
Chamamento Público.
7.4.2.1. A habilitação da organização da sociedade civil será exigida
depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
propostas, procedendo a verificação dos documentos que
comprovem o atendimento pela instituição classificada com
maior pontuação;
7.4.2.1.1. Na hipótese de a organização da sociedade civil
classificada com maior pontuação não atender aos
requisitos exigidos na segunda etapa, aquela
imediatamente mais bem classificada poderá ser
convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos
da proposta por ela apresentada;
7.4.2.1.2. Caso a organização da sociedade civil convidada nos
termos do subitem 7.4.2.1.1. aceite celebrar a parceria,
proceder-se-á à verificação dos documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos previstos neste
edital.
7.4.2.2. A habilitação será feita por requerimento encaminhado ao
presidente da Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD,
dentro de envelope lacrado (tamanho A4) e endereçado da
seguinte forma:

f)
g)
h)
7.4.3.

7.4.4.
7.4.5.

7.4.6.
7.4.7.

Comprovante de que a organização da sociedade civil funciona
no endereço por ela declarado;
Atestado de capacidade técnica, conforme indicado na declaração
apresentada (7.4.1.5 - quadro 6 - item 3.C);
Comprovação da formação acadêmica do responsável técnico
(7.4.1.5 – quadro 6 – item 3.B).
Todos os documentos exigidos nos itens anteriores deverão estar
dentro de seus prazos de validade, no período da análise dos
documentos e os entregues em cópia deverão estar conferidos e
carimbados pelos servidores da SEMTRAD (exceto os emitidos
via internet). Em caso de autenticação na secretaria, a OSC deve
se dirigir a sede da SEMTRAD e levar os documentos originais e
as cópias, em horário de 08:00 às 12:00h.
Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou
retificações no conteúdo da documentação, uma vez entregues.
O ato de entrega da documentação exigida neste chamamento
público, não gera, nenhuma expectativa de direito para a
organização quanto à obrigatoriedade de repasse de recursos
por parte do município.
A análise dos envelopes com a documentação para seleção e
habilitação, será realizada pela Comissão Técnica de Seleção da
SEMTRAD.
Após a análise da documentação, será lavrada ata
circunstanciada da sessão, que será assinada pela Comissão
Técnica de Seleção da SEMTRAD.

8.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

8.1.

Até 05 (cinco) dias corridos antes da data fixada para o
recebimento dos envelopes pela Comissão Técnica de Seleção
da SEMTRAD, em sessão pública, qualquer cidadão poderá
impugnar o presente Edital, apresentando o pedido no protocolo
da SEMTRAD. Não serão conhecidas as impugnações
protocoladas fora do prazo estipulado.

9.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

À Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD
Endereço: Rua Rio Jamary, n°77 –Cj.Vieiralves, Nossa Senhora das Graças.
CEP 69053-560 Manaus - AM

9.1.

À
Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD.
– 2ª Etapa – habilitação

9.2.

Das decisões proferidas pela Comissão Técnica de Seleção da
SEMTRAD, caberão recursos administrativos, no prazo de 05
(cinco) dias contados da publicação do resultado da análise.
Os recursos deverão ser endereçados à SEMTRAD e entregues
no protocolo da Secretaria, apresentados em forma de petição,
clara e objetivamente, e assinado pelo representante legal da
recorrente.

10.

DOS PRAZOS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 005-2018
Destinatário:

Remetente:
(nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ)
Endereço completo

7.4.2.2.1. O envelope deverá conter, em via única, os documentos,
numerados e rubricados, em sua totalidade, e
relacionados na seguinte ordem:
a)
Requerimento de habilitação, endereçado ao presidente da
Comissão Técnica de Seleçãoda SEMTRAD, em papel timbrado
da entidade, assinado por seu representante legal, manifestando
o interesse na participação do edital;
b)
Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária e
trabalhista, a saber:
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a
Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais.
- Certificado de Regularidade do FGTS.
c)

d)
e)

Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro
civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou,
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada
emitida por junta comercial;
Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com
endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB de cada um deles,
conforme Anexo VII;

10.1. As interessadas deverão apresentar as documentações
correspondente a etapa de seleção até o dia 29/11/2018 na sede
da SEMTRAD, no horário das 8:00 às 14:00hs de segunda a
sexta-feira, não serão aceitos doumentos enviados por meio de
correspondência.
10.2. O presente chamamento público obedecerá ao seguinte
cronograma:
Etapas
Prazos
Publicação do Edital de Chamamento
Público
nº 005/2018
no
sítio:
30/10/2018
http://www.dom.manaus.am.gov.br
e
www.semtrad.manaus.gov.br.
Data final para recebimento das
29/11/2018
propostas – Etapa 1
Divulgação do resultado preliminar Etapa
06/12/2018
1: http://www.semtrad.manaus.gov.br
Data final para recebimento das
11/12/2018
documentações – Etapa 2
Divulgação do resultado preliminar Etapa
17/12/2018
2 http://www.semtrad.manaus.gov.br
Interposição de recursos contra o 5 (cinco) dias corridos, contados da
resultado preliminar
divulgação do resultado
5 (cinco) dias corridos, contados do
Análise dos recursos pela Comissão de
fim do prazo de interposição de
Seleção
recursos
Homologação e publicação do resultado
definitivo, com divulgação das decisões
28/12/2018 (data estimada)
recursais proferidas (se houver):
http://www.semtrad.manaus.gov.br
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11.

DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

11.1. A homologação do resultado do julgamento da presente seleção
deverá ser divulgada na página do sítio da secretaria:
http://www.semtrad.manaus.gov.br;
11.2. A homologação não gera direito para a organização da sociedade
civil à celebração da parceria.
12.

DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

12.1. Constatado o atendimento às exigências do presente Edital, no
que tange as etapas do processo de seleção, asorganizações da
sociedade civil serão declaradasaptas a formalização do termo
de colaboração;
12.2. A administração pública providenciará a emissão de parecer de
órgão técnico, conforme determina o inciso V do art. 35 da Lei
Federal 13.019/2014.
13.

DAS CONDIÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DA PARCERIA

13.1. Os serviços e atividades serão prestados por meio dos
profissionais contratados pela organização da sociedade civil
selecionada, com a habilitação de cada profissional na área de
atuação;
13.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da organização da
sociedade civil o pagamento destes profissionais, incluído o
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos
para a SEMTRAD, devendo a organização manter arquivo com
todos os comprovantes de recolhimento;
13.3. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos do
Termo de Colaboração e deverão atender a Lei Federal
13.019/2014, a Lei Federal 13.204/2015, o Decreto Federal
nº 8.726/2016 ea Lei Delegada Municipal nº 01/2013, de
31/07/2013, além das normas pertinentes à prestação de contas
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.
13.4. É obrigatório o uso da logomarca da Prefeitura de Manaus e da
SEMTRAD em todos os materiais de divulgação, bem como nos
casos em que serão necessários a confecção e/ou impressão de
apostilas, livros, ou quaisquer outro tipo de material ou objeto
impresso e/ou digital.
13.4.1. a logomarca da Prefeitura de Manaus e da SEMTRAD estão
disponíveis
para
download
no
portal:
http://www.semtrad.manaus.gov.br.

15.6. A efetiva celebração do termo de colaboração dar-se-á com
entidade selecionadapela SEMTRAD;
15.7. A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto,
respondendo o proponente pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do termo de
colaboração ou instrumento congênere;
15.8. A classificação da entidade poderá ser anulada a qualquer tempo,
desde que seja constatada ilegalidade no processo, ou revogada,
por conveniência da Administração Pública, através de decisão
fundamentada;
15.9. A SEMTRAD poderá prorrogar os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura, ocorrendo fatos que justifique tal
medida;
15.10. Os anexos passam a fazer parte integrante do presente
chamamento, independentemente de transcrição, para todos os
efeitos legais;
15.11. O proponente sujeitar-se-á às disposições da legislação
pertinente no que diz respeito à execução de despesas com os
recursos destinados ao projeto pelo instrumento legal específico;
15.12. Comporá a Comissão Ténica de Seleção da SEMTRAD
servidores do seu quadro de pessoal, a quem será vedado
pertencer ao quadro funcional das entidades interessadas, bem
como participação na elaboração do projeto de que trata este
Edital.
15.13. 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;
15.14. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão
Técnica de Seleção da SEMTRAD, observada a legislação
aplicável.
16.










Os Anexos deste Edital, abaixo relacionados, estão disponíveis
para download no portal: http://www.semtrad.manaus.gov.br.

Anexo I - Modelo de Requerimento;
Anexo II - Ficha de Cadastro;
Anexo III – Modelo de Proposta Plano de Trabalho;
Anexo IV – Declaração sobre tempo de existência;
Anexo V – Declaração sobre instalações e condições materiais;
Anexo VI – Declaração do Art. 27 do decreto 8.726/2016;
Anexo VII – Declaração da não ocorrência de impedimentos;
Anexo VIII – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo IX – Minuta do Termo de Colaboração.
Manaus/AM, 30 de outubro de 2018.

14.

DA PRESTAÇAO DE CONTAS

14.1. Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da
sociedade civil deverá seguir as diretrizes do Guia Básico de
Prestação de Contas, que se encontra disponibilizado no
portal:http://www.semtrad.manaus.gov.br.
15.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. As informações e todos os elementos sobre a seleçãode que trata
este Edital poderão ser obtidos junto à Comissão Técnica de
Seleção da SEMTRAD;
15.2. A SEMTRAD reserva-se o direito de alterar o presente Edital, por
conveniência da Administração e atendido o princípio do interesse
público, sem que caiba, às entidades proponentes, direitos a
qualquer indenização, ressaltando-se que, caso venha a
influenciar na elaboração das propostas, fixar-se-á novo prazo
para
apresentação
e
publicação
no
http://www.semtrad.manaus.gov.br;
15.3. É facultado à SEMTRAD promover diligências destinadas a
esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de
qualquer informação apresentada pela entidade interessada;
15.4. Toda a documentação apresentada fará parte dos autos do
processo de seleçãoe em hipótese alguma, será devolvida à
entidade interessada;
15.5. A seleção de que trata este Edital não estabelece obrigação de
efetiva celebração do termo de colaboração;

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018
A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO – SEMTRAD, torna público que
realizará Edital de Chamamento Público nº 006 - SEMTRAD/2018 para
selecionar Organizações da Sociedade Civil – OSC para execução de
atividades de empreendedorismo contempladas no Projeto Decolar, de
autoria da SEMTRAD.
O Edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados no sítio: http://www.semtrad.manaus.gov.br a partir do dia
30/10/2018.
Manaus, 30 de outubro de 2018
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006-SEMTRAD/2018
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
1.

DO PREÂMBULO

O Município de Manaus - Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito
público interno, sediado na Avenida Brasil, nº 2.971 – Compensa, CEP
nº 69036-110, Manaus/Amazonas, por intermédio da Secretaria
Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD, torna
do conhecimento dos interessados que, mediante o presente EDITAL
DE CHAMAMENTO PÚBLICO, selecionará organização da sociedade
civil sem fins lucrativos - para execução de atividades contempladas no
projeto Empreendedorismo nas Escolas – Segunda Edição.
2.

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Lei Delegada nº 01/2013,
de 31 de julho de 2013, criou a Secretaria Municipal de Trabalho,
Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD, com o propósito de planejar,
coordenar, articular e implementar as políticas de trabalho, emprego e
desenvolvimento social voltadas para a promoção da cidadania,
emprego e renda, em especial a capacitação empreendedora e
educação econômica, voltada aos jovens do município de Manaus,
garantindo-lhes maior acesso aos projetos que visem a inserção da
temática empreendedorismo, por considerar que a “cultura
empreendedora” é o alicerce para o despertar empreendedor e o
consequente surgimento de futuros negócios.
Assim a SEMTRAD em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação - SEMED assinaram o Termo de Cooperação Técnica
nº 001/2018 para viabilizar oportunidades de capacitação para os
estudantes do ensino fundamental do município de Manaus.
A fim de cumprir sua missão, a SEMTRAD precisa selecionar instituições
experientes para executar as ações que promovam o empreendedorismo
nas escolas públicas municipais, ofertando cursos e palestras nas áreas
estabelecidas no subitem 3.1 do objeto deste edital.
3.

DO OBJETO

3.1.

O objeto deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, lote
único, consiste em selecionar organização da sociedade civil
sem fins lucrativos, para formalização de parceria, através de
Termo de Colaboração, para execução de atividades, que
possam apresentar Proposta de Plano de Trabalho que melhor
se adequar aos objetos a serem pactuados, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco:

Quadro 2 - Meta: Disponibilizar 4.000 vagas para jovens em Empreendedorismo e Educação
Econômica, e 200 vagas para professores sobre Metodologia de Empreendedorismo e certificar
os concludentes da capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária.
Quant.
Carga
Quant.
Carga Horária
Etapa
Cursos
Estimada de
Horária Total de
por ação
Turmas
Total
Vagas.
Iniciando no mundo dos
negócios, para alunos do
32
5h
160h
800
6.º ano do ensino
fundamental.
Empreendedorismo
Global, para alunos do
32
5h
160h
800
7.º ano do ensino
Capacitação de
fundamental
Jovens em
Economia Pessoal, para
Empreendedorismo
alunos do 8.º ano do
32
10h
320h
800
e Educação
ensino fundamental.
Econômica
Primeira Empresa, para
alunos do 9.º ano do
32
12h
384h
800
ensino fundamental.
Palestra:
Introdução a Metodologia
1
2h
2h
200
de Empreendedorismo
aos professores.

OBS: * oferecer material didático aos participantes.

3.2. DO PLANO DE TRABALHO:
Todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão constar
no Plano de Trabalho de acordo com o art. 22 da Lei Federal
nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, sendo:
3.2.1. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou
projetos e metas a serem atingidas;
3.2.2. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos
a serem executados;
3.2.2.1. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela
parceria;
3.2.3. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de
cumprimento das metas a eles atreladas;
3.2.4. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas.
3.2.5. O resultado esperado do projeto consiste em:
 Implementar a Cultura empreendedora nas escolas municipais;
 Permitir aos jovens compreender a economia e o mundo de negócios,
valorizar os mecanismos de mercado, facilitando seu ingresso futuro
no mercado de trabalho.
4.

DA CONDUÇÃO DO PROCESSO

4.1.

A Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD, nomeada por
meio da portaria nº 043/2018-GAB/SEMTRAD, publicada em
11/09/2018 no Diário Oficial do Município – DOM será
responsável pelo processo de seleção das organizações da
sociedade civil, cabendo-lhe, ainda, a análise e julgamento das
propostas apresentadas, além do empreendimento de diligências,
em qualquer fase do processo, que vise esclarecer ou
implementar a sua instrução.

5.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1.

O presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO fundamentase, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada
pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil, no Decreto Federal
nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamentou a Lei
13.019/2014, e na Lei Delegada Municipal nº 01/2013, de 31 de
julho de 2013, que criou a SEMTRAD, e pelos demais normativos
aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.

6.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.

Somente poderão participar deste chamamento público as
organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que atendam
a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos;
Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio
líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza
que preencha os requisitos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de
dezembro de 2015, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o
mesmo da entidade extinta;

Quadro 1- objetos a serem atendidos:
Área

Capacitação
Empreendedora - CE

Lote

Descrição do Objeto
Capacitar jovens, na faixa etária de
10 a 15 anos, mediante cursos e
palestras de empreendedorismo e
educação econômica, prática e
experiências no sistema competitivo
Único
de livre iniciativa, o que permite aos
jovens compreender a economia e o
mundo de negócios, valorizar os
mecanismos de mercado, facilitando
seu ingresso futuro no mercado de
trabalho.
Total Geral

Valor R$

104.000,00

104.000,00

ESPECIFICAÇÃO DO LOTE:
LOTE ÚNICO: CE – Empreendedorismo e Educação Econômica
voltada para os Jovens.
Público Alvo: Jovens na faixa etária de 10 a 15 anos, a ser prospectado
pela SEMTRAD/SEMED.
Área de Abrangência do Projeto: Escolas da Rede Pública do
município de Manaus, zona urbana e rural; Período de Execução: 12
(doze) meses.
Quadro 2 - Meta: Disponibilizar 4.000 vagas para jovens em Empreendedorismo e Educação
Econômica, e 200 vagas para professores sobre Metodologia de Empreendedorismo e certificar
os concludentes da capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária.
Quant.
Carga
Quant.
Carga Horária
Etapa
Cursos
Estimada de
Horária Total de
por ação
Turmas
Total
Vagas.
Capacitação de
Empreendedorismo
Jovens em
Climático e Sustentável
Empreendedorismo
32
5h
160h
800
para alunos do 5.º ano
e Educação
do ensino fundamental.
Econômica

6.2.
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6.3.

Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
6.4. Exigência de que as organizações da sociedade civil possuam no
mínimo um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);
6.5. Experiência prévia e com efetividade em serviços condizentes ao
objeto da parceria ou de natureza semelhante;
6.6. Instalações, condições materiais e capacidade técnica e
operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;
6.7. Estar ciente de que a simples participação no edital de
chamamento público pressupõe seu conhecimento prévio e sua
concordância com o atendimento das disposições deste edital e
das Leis Federais13.019/2014, 13.204/2015 e a Lei Delegada
Municipal nº 01/2013, de 31/07/2013, além das normas e
legislações pertinentes à prestação de contas junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, ainda que não
expressamente consignadas neste Edital;
6.8. As organizações da sociedade civil que demonstrem capacidade
técnica e organizacional poderão submeter proposta de plano de
trabalho conforme objeto definido nesse edital;
6.9. É vedada a participação, neste edital, à organização que se
enquadre em alguma das seguintes situações:
6.9.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não
esteja autorizada a funcionar no território nacional;
6.9.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada;
6.9.3. 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;
6.9.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos
últimos cinco anos, exceto se: 6.9.4.1. For sanada a
irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos
eventualmente imputados;
6.9.4.2. For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
6.9.4.3. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo;
6.9.5. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período
que durar a penalidade: a)suspensão de participação em licitação
e impedimento de contratar com a administração; b) declaração
de inidonidade para licitar ou contratar com a administração
pública; c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019/2014; d)
a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019/2014;
6.9.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
6.9.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa: a) 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; b)
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação; c) 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;
6.9.8. É vedada a celebração de parcerias previstas na Lei
13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, que tenham por
objetos, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação
das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder
de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado.
7.

7.1.

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS E
ETAPAS DE SELEÇÃO

DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - Fica autorizada a
destinação, mediante transferência voluntária, pela SEMTRAD,
de recursos públicos municipais derivados da Lei Orçamentária
vigente.
7.1.1. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão
depositados em conta corrente específica isenta de tarifa

7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.
7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.

bancária na instituição financeira pública determinada pela
administração pública;
Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto
da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação
de contas exigidas para os recursos transferidos;
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;
Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de
serviços;
A documentação exigida para fins de transferência de recursos
são: a) Requerimento solicitando o repasse de recursos; b)
Recibo (02 vias); c) Certidões de Regularidade Fiscal (Federal,
Estadual, Municipal), FGTS e Trabalhista atualizadas e d)
Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação
Municipal
–
DAM
emitido
no
site
https://semefatende.manaus.am.gov.br/empresa.
O valor a ser investido no presente edital fica subordinado a
disponibilidade
da
dotação
orçamentária:
Ação
12.361.0051.2118.
Fica estabelecido o valor total de até R$ 104.000,00 (cento e
quatro mil reais) para o Lote Único, como valor máximo de
investimento a ser viabilizado em parcela única.

7.2. ITENS FINANCIÁVEIS
7.2.1. Conforme art. 46 da Lei 13.019/2014 e suas alterações poderão
ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à
parceria:
Iremuneração da equipe encarregada da execução do plano de
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da
sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias,
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias
e demais encargos sociais e trabalhistas;
II diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação
nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o
exija;
III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a
proporção em relação ao valor total da parceria;
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à
consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico,
desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos
e materiais.
7.3. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS
É VEDADO:
7.3.1. Utilizar os recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
7.3.2. 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.
7.4. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO – o processo dar-se-á em 02
(duas) etapas: de seleção e habilitação, ambas de caráter
eliminatório e classificatório.
7.4.1. Primeira etapa: Seleção – a SEMTRAD receberá a
documentação das Organizações da Sociedade Civil,
interessadas em participar do Edital de Chamamento Público
para fins de seleção.
7.4.1.1. A seleção da organização será feita por requerimento
encaminhado aopresidente da Comissão Técnica de
Seleção da SEMTRAD, dentro de envelope lacrado
(tamanho A4) e endereçado da seguinte forma:
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 006-2018
Destinatário:
À Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD
Endereço: Rua Rio Jamary, n°77 – Cj. Vieiralves, Nossa Senhora das Graças.
CEP 69053-560 Manaus - AM
À
Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD.
– 1ª Etapa – Seleção
Remetente:
(nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ)
Endereço completo
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7.4.1.2. A seleção da proposta submetida a este Chamamento será
realizada por meio de análises e avaliações realizadas pela
Comissão Técnica de Seleção que eliminará as
organizações que não atenderem os requisitos exigidos e
com base nos critérios deste edital.
7.4.1.2.1. O envelope deverá conter, em via única, os documentos,
numerados e rubricados, em sua totalidade, (o que, em
caso de descumprimento, enseja a eliminação no
processo), e relacionados na seguinte ordem:
a)
Requerimento de seleção, endereçado ao presidente da
Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD, em papel timbrado
da entidade, assinado por seu representante legal, manifestando
o interesse na participação do edital (Anexo I);
b)
Proposta de Plano de Trabalho, em papel timbrado da
organização e devidamente assinado pelo seu representante
legal (Anexo II).
7.4.1.3. O envelope deverá conter além das as propostas com as
informações que atendem aos critérios de julgamento
estabelecidos no quadro 3 abaixo, as declarações previstas
nos Anexos III, IV,V, VII e VIII.
7.4.1.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com
base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a
seguir:
7.4.1.5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Quadro 3 – Critérios de Seleção
Itens

Critérios
Pontuação
1.A) Informações sobre ações a serem
1,0
executadas e metas a serem atingidas.
(1)
1.B) Indicadores que aferirão o cumprimento
Qualidade da Proposta
das metas. No caso de os cursos, oficinas e
1,0
OBS.: A atribuição de nota
palestras. deverão ser estabelecidos em
“zero” nos critérios de (A a
horas.
D) implica eliminação da
1.C) Prazos para a execução das ações e o
proposta, por força do art.
1,0
cumprimento das metas.
16, §2º, incisos II e III, do
1.D) Descrição da realidade objeto da
Decreto nº 8.726, de 2016.
parceria e o nexo com a atividade ou o
1,0
projeto proposto.
2.A) Adequação da proposta aos objetivos da
política, da ação em que se insere a parceria
1,0
– conforme estabelecido na especificação do
(2)
lote.
Adequação da Proposta
2.B) Adequação da proposta ao valor global
proposto é igual ao valor de referência do
2,0
Edital.
3.A) Tempo de existência da instituição:
 No mínimo 1(um) ano (1,0);
 Até 2(dois) anos (2,0);
 Até 3 (três) anos (3,0);
 Até 4 (quatro) anos (4,0);
 Acima de 4(quatro) anos (5,0).
3.B) Formação acadêmica do responsável
técnico na execução das ações de
(3)
Capacidade Técnico- capacitação:
 Possuir título de doutor ou PhD (5,0);
operacional da
Instituição proponente,  Possuir título de mestre (4,0);
por meio de experiência  Possuir título de especialista (3,0);
comprovada no portfólio  Possuir título de graduação (2,0);
16,0
de realizações na gestão  Possuir título de tecnólogo (1,0).
de atividades ou
3.C) Apresentar declaração informando se
projetos relacionados ao possui atestado de capacidade técnica
objeto da parceria ou de relacionado ao objeto ou de natureza
natureza semelhante. semelhante:
 No mínimo 1(um) atestado (1,0);
 Até2(dois) atestados (2,0);
 Até 3(três) atestados (3,0);
 Até 4 (quatro) atestados (4,0);
 Acima de 4(quatro) atestados (5,0).
3.D) Apresentar declaração informando se
possui instalações, condições materiais (1,0).
Pontuação Máxima Global
27,0

Peso

comprovem o atendimento pela instituição classificada com
maior pontuação;
7.4.2.1.1. Na hipótese de a organização da sociedade civil
classificada com maior pontuação não atender aos
requisitos exigidos na segunda etapa, aquela
imediatamente mais bem classificada poderá ser
convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos
da proposta por ela apresentada;
7.4.2.1.2. Caso a organização da sociedade civil convidada nos
termos do item 7.4.2.1.1. aceite celebrar a parceria,
proceder-se-á à verificação dos documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos previstos neste
edital.
7.4.2.2. A habilitação será feita por requerimento encaminhado ao
presidente da Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD,
dentro de envelope lacrado (tamanho A4) e endereçado da
seguinte forma:
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 006-2018
Destinatário:
À Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD
Endereço: Rua Rio Jamary, n°77 –Cj.Vieiralves, Nossa Senhora das Graças.
CEP 69053-560 Manaus - AM
À
Comissão Técnica de Seleção da SEMTRAD.
– 2ª Etapa – habilitação
Remetente:

2

1

1

7.4.1.5.1. Serão eliminadas aquelas propostas: a) cuja pontuação
total for inferior a 14,0 (quatorze) pontos; b) que recebam
nota “zero” nos critérios de julgamento (1.A) a (1.D); c)
que estejam em desacordo com o Edital; d) com valor
incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado
pela Comissão de Seleção, e de eventuais diligências
complementares, que ateste a inviabilidade econômica e
financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento
disponível.
7.4.2. Segunda etapa: habilitação para Celebração do Termo – a
SEMTRAD receberá a documentação das organizações da
sociedade civil, classificadasna primeira etapa do Edital de
Chamamento Público.
7.4.2.1. A habilitação da organização da sociedade civil será exigida
depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
propostas, procedendo a verificação dos documentos que

(nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ)
Endereço completo

7.4.2.2.1. O envelope deverá conter, em via única, os documentos,
numerados e rubricados, em sua totalidade, e
relacionados na seguinte ordem:
a)
Requerimento de habilitação, endereçado ao presidente da
Comissão Técnica de Seleçãoda SEMTRAD, em papel timbrado
da entidade, assinado por seu representante legal, manifestando
o interesse na participação do edital;
b)
Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária e
trabalhista, a saber:
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a
Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais.
- Certificado de Regularidade do FGTS.
c)
Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro
civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou,
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada
emitida por junta comercial;
d)
Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
e)
Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com
endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB de cada um deles,
conforme Anexo VI;
f)
Comprovante de que a organização da sociedade civil funciona
no endereço por ela declarado;
g)
Atestado de capacidade técnica, conforme indicado na
declaração apresentada (7.4.1.5 - quadro 3 - item 3.C);
h)
Comprovação da formação acadêmica do responsável técnico
(7.4.1.5 – quadro 3 – item 3.B).
7.4.3. Todos os documentos exigidos nos itens anteriores deverão estar
dentro de seus prazos de validade, no período da análise dos
documentos e os entregues em cópia deverão estar conferidos e
carimbados pelos servidores da SEMTRAD (exceto os emitidos
via internet). Em caso de autenticação na secretaria, a OSC deve
se dirigir a sede da SEMTRAD e levar os documentos originais e
as cópias, em horário de 08:00 às 12:00h.
7.4.4. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou
retificações no conteúdo da documentação, uma vez entregues.
7.4.5. O ato de entrega da documentação exigida neste chamamento
público, não gera, nenhuma expectativa de direito para a
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organização quanto à obrigatoriedade de repasse de recursos
por parte do município.
7.4.6. A análise dos envelopes com a documentação para seleção e
habilitação, será realizada pela Comissão Técnica de Seleção da
SEMTRAD.
7.4.7. Após a análise da documentação, será lavrada ata
circunstanciada da sessão, que será assinada pela Comissão
Técnica de Seleção da SEMTRAD.

13.

DAS CONDIÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DA PARCERIA

8.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

8.1.

Até 05 (cinco) dias corridos antes da data fixada para o
recebimento dos envelopes pela Comissão Técnica de Seleção
da SEMTRAD, em sessão pública, qualquer cidadão poderá
impugnar o presente Edital, apresentando o pedido no protocolo
da SEMTRAD. Não serão conhecidas as impugnações
protocoladas fora do prazo estipulado.

9.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1.
9.2.

Das decisões proferidas pela Comissão Técnica de Seleção da
SEMTRAD, caberão recursos administrativos, no prazo de 05
(cinco) dias contados da publicação do resultado da análise.
Os recursos deverão ser endereçados à SEMTRAD e entregues
no protocolo da Secretaria, apresentados em forma de petição,
clara e objetivamente, e assinado pelo representante legal da
recorrente.

13.1. Os serviços e atividades serão prestados por meio dos
profissionais contratados pela organização da sociedade civil
selecionada, com a habilitação de cada profissional na área de
atuação;
13.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da organização da
sociedade civil o pagamento destes profissionais, incluído o
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para a SEMTRAD, devendo a organização manter
arquivo com todos os comprovantes de recolhimento;
13.3. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos do
Termo de Colaboração e deverão atender a Lei Federal
13.019/2014, a Lei Federal 13.204/2015, o Decreto Federal
nº 8.726/2016 ea Lei Delegada Municipal nº 01/2013, de
31/07/2013, além das normas pertinentes à prestação de contas
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.
13.4. É obrigatório o uso da logomarca da Prefeitura de Manaus e da
SEMTRAD em todos os materiais de divulgação, bem como nos
casos em que serão necessários a confecção e/ou impressão de
apostilas, livros, ou quaisquer outro tipo de material ou objeto
impresso e/ou digital.
13.4.1. a logomarca da Prefeitura de Manaus e da SEMTRAD estão
disponíveis
para
download
no
portal:
http://www.semtrad.manaus.gov.br.

10.

DOS PRAZOS

14.

DA PRESTAÇAO DE CONTAS

10.1. As interessadas deverão apresentar as documentações
correspondente a etapa de seleção até o dia 29/11/2018 na sede
da SEMTRAD, no horário das 8:00 às 14:00hs de segunda a
sexta-feira, não serão aceitos doumentos enviados por meio de
correspondência.
10.2. O presente chamamento público obedecerá ao seguinte
cronograma:

14.1. Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da
sociedade civil deverá seguir as diretrizes do Guia Básico de
Prestação de Contas, que se encontra disponibilizado no
portal:http://www.semtrad.manaus.gov.br.

Etapas
Prazos
Publicação do Edital de Chamamento
Público
nº 006/2018
no
sítio:
30/10/2018
http://www.dom.manaus.am.gov.br
e
www.semtrad.manaus.gov.br.
Data final para recebimento das propostas –
29/11/2018
Etapa 1
Divulgação do resultado preliminar Etapa 1:
06/12/2018
http://www.semtrad.manaus.gov.br
Data
final
para
recebimento
das
11/12/2018
documentações – Etapa 2
Divulgação do resultado preliminar Etapa 2
17/12/2018
http://www.semtrad.manaus.gov.br
Interposição de recursos contra o resultado 5 (cinco) dias corridos, contados
preliminar
da divulgação do resultado
5 (cinco) dias corridos, contados
Análise dos recursos pela Comissão de
do fim do prazo de interposição
Seleção
de recursos
Homologação e publicação do resultado
definitivo, com divulgação das decisões
28/12/2018 (data estimada)
recursais
proferidas
(se
houver):
http://www.semtrad.manaus.gov.br

15.1. As informações e todos os elementos sobre a seleçãode que
trata este Edital poderão ser obtidos junto à Comissão Técnica de
Seleção da SEMTRAD;
15.2. A SEMTRAD reserva-se o direito de alterar o presente Edital, por
conveniência da Administração e atendido o princípio do
interesse público, sem que caiba, às entidades proponentes,
direitos a qualquer indenização, ressaltando-se que, caso venha
a influenciar na elaboração das propostas, fixar-se-á novo prazo
para
apresentação
e
publicação
no
http://www.semtrad.manaus.gov.br;
15.3. É facultado à SEMTRAD promover diligências destinadas a
esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de
qualquer informação apresentada pela entidade interessada;
15.4. Toda a documentação apresentada fará parte dos autos do
processo de seleçãoe em hipótese alguma, será devolvida à
entidade interessada;
15.5. A seleção de que trata este Edital não estabelece obrigação de
efetiva celebração do termo de colaboração;
15.6. A efetiva celebração do termo de colaboração dar-se-á com
entidade selecionadapela SEMTRAD;
15.7. A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir
a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto,
respondendo o proponente pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do termo de
colaboração ou instrumento congênere;
15.8. A classificação da entidade poderá ser anulada a qualquer
tempo, desde que seja constatada ilegalidade no processo, ou
revogada, por conveniência da Administração Pública, através de
decisão fundamentada;
15.9. A SEMTRAD poderá prorrogar os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura, ocorrendo fatos que justifique tal
medida;
15.10. Os anexos passam a fazer parte integrante do presente
chamamento, independentemente de transcrição, para todos os
efeitos legais;
15.11. O proponente sujeitar-se-á às disposições da legislação
pertinente no que diz respeito à execução de despesas com os
recursos destinados ao projeto pelo instrumento legal específico;

11.

DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

11.1. A homologação do resultado do julgamento da presente seleção
deverá ser divulgada na página do sítio da secretaria:
http://www.semtrad.manaus.gov.br;
11.2. A homologação não gera direito para a organização da sociedade
civil à celebração da parceria.
12.

DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

12.1. Constatado o atendimento às exigências do presente Edital, no
que tange as etapas do processo de seleção, asorganizações da
sociedade civil serão declaradasaptas a formalização do termo
de colaboração;
12.2. A administração pública providenciará a emissão de parecer de
órgão técnico, conforme determina o inciso V do art. 35 da Lei
Federal 13.019/2014.

15.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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15.12. Comporá a Comissão Ténica de Seleção da SEMTRAD
servidores do seu quadro de pessoal, a quem será vedado
pertencer ao quadro funcional das entidades interessadas, bem
como participação na elaboração do projeto de que trata este
Edital;
15.13. 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;
15.14. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão
Técnica de Seleção da SEMTRAD, observada a legislação
aplicável.
16.










Os Anexos deste Edital, abaixo relacionados, estão disponíveis
para download no portal: http://www.semtrad.manaus.gov.br.

Anexo I - Modelo de Requerimento;
Anexo II - Ficha de Cadastro;
Anexo III – Modelo de Proposta Plano de Trabalho;
Anexo IV -Declaração sobre tempo de existência;
Anexo V -Declaração sobre instalações e condições materiais;
Anexo VI -Declaração do Art. 27 do decreto 8.726/2016;
Anexo VII -Declaração da não ocorrência de impedimentos;
Anexo VIII -Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo IX – Minuta do Termo de Colaboração.

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
Processo nº: 2018/16248/16669/00142
Interessado: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer –
SEMJEL.
Assunto: Aquisição de Colete de Treino de Futebol.
DESPACHO
Considerando o que consta do Processo Administrativo
Nº 2018/16248/16669/00142, de interesse da Secretaria Municipal de
Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL.
Fica DECLARADO dispensado o procedimento licitatório,
com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, de
21.06.1993, para contratação direta da empresa B C SOBRINHO - ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.628.486/0001-59, referente à Aquisição de
Colete de Treino de Futebol.
À consideração do Ordenador de Despesas da Secretaria
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL, solicitando
ratificação.
Manaus, 17 de outubro de 2018.

Manaus/AM, 30 de outubro de 2018.

Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO pertinente ao Processo
Administrativo Nº 2018/16248/16669/00142, no valor estimado de
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
Manaus, 17 de outubro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

JOSÉ ERCIONETH ASSIS ESTEVAN torna público que recebeu da
SEMMAS a LMO nº 127/2014-3 sob o processo nº 2014/15848/
15875/00941, que autoriza a atividade SERVIÇO, com finalidade de
SISTEMA SONORO DO VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENT FLEX, COR
PRETA, PLACA JXJ-5581, PARA REALIZAÇÃO de “PROPAGANDA
VOLANTE”, com validade de 12 meses, sito na RUA 12, Nº 261/A –
ALVORADA II – Manaus/AM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO
POSTO ZUMBI COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 034/2015-1
(1ª Alteração) sob o processo nº 2014/15848/15875/00140, que autoriza
a atividade Comercialização de Combustíveis, com a finalidade de
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores composto por 05 (cinco) tanques plenos de 15m³, totalizando 75m³
“POSTO ZUMBI”, com vencimento em 02 de agosto de 2019, sito na
Av. Cosme Ferreira, n°5.419, Quadra 73 – Zumbi dos Palmares –
Manaus/AM.

1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 019/2017,
celebrado em 26.10.2018.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa
TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA.
3.OBJETO: Em decorrência de Recomposição dos preços contratuais
visando o Reequilíbrio Econômico-Financeiro, fica aditivado o valor de
R$ 1.645.366,01 (Um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil,
trezentos e sessenta e seis reais e um centavo) ao valor do contrato,
referente aos Serviços Comuns de Recapeamento Asfáltico, Reparo
Profundo e Revitalização em diversas vias públicas da cidade de
Manaus –Lote 02, em conformidade com o edital do Pregão Presencial
nº 064/2017- CML/PM e seus anexos.
4.VALOR: R$ 1.645.366,01 (Um milhão, seiscentos e quarenta e cinco
mil, trezentos e sessenta e seis reais e um centavo).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente Termo foram
empenhadas sob o nº 2018NE01312 de 10.10.2018 à conta da seguinte
rubrica orçamentária: 27101 - 15.451.0009.1006.0000 – 44905117 Fonte 0100000, no valor de R$ 1.645.366,01 (Um milhão, seiscentos e
quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e um centavo).
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6.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pareceres nº 269/2018-ATJ/SEMINF,
nº 0407/2018-PA/PGM e Despacho do Procurador Geral do Município as
fls. Nº 62, constante no Processo nº. 2018/17428/17628/04475.
Manaus, 26 de outubro de 2018.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços nº 010/2015, celebrado em 03/10/2018.
CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do Instituto
Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa MÓDULO
ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA (AMG
ELEVADORES)
Signatários: Sr. Cláudio Guenka (Diretor Presidente do IMPLURB) e Sr.
Matheus Rangel de Sá (Representante legal da empesa Módulo
Engenharia, Consultoria e Gerência Predial Ltda.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
PORTARIA Nº 075/2018/PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.
CONSIDERANDO os art. 67 e seus respectivos
parágrafos, arts. 73 e 76 da Lei nº8.666/93 que prevê a necessidade de
comissão para atestar o cumprimento das compras e contratos
celebrados pela Administração Pública.
CONSIDERANDO o teor do 4º Termo Aditivo ao
Contrato nº010/2015 que entre si celebram o Município de Manaus por
meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a
empresa MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA
PREDIAL LTDA (AMG ELEVADORES)
RESOLVE:

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato
nº010/2015, por mais 12 (doze) meses, com fulcro no art. 57 II da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores, referente prestação de serviços
de manutenção preventiva, preditiva e corretiva com fornecimento de
mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo,
materiais de reposição imediata (mediante ressarcimento) e quaisquer
outros necessários a execução dos serviços em (01) elevador marca
thyssenkrupp, instalado no prédio sede do IMPLURB, de acordo com s
especificações contidas no Anexo I Termo de Referência do Edital
Pregão nº003/2015/CL/IMPLURB.
VALOR GLOBAL: O Contratante pagará a Contratada, pelo serviços
efetivamente prestados a importância mensal de R$ 617,77, perfazendo
o valor global em R$ 7.413,24 (sete mil, quatrocentos e treze reais e
vinte e quatro centavos).
PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: A prestação do serviço terá
início imediato, contado do recebimento pela contratada da Ordem de
Execução de Serviço.

II- DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como
membros da referida Comissão:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato,
correrão à conta das seguintes rubricas orçamentárias: 560201 –
Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB - Programa de
Trabalho: 15.122.0011.2011.000 - Contratação De Serviços Para
Manutenção Funcional Fonte: 021000 - Arrecadação Própria de
Entidades e Fundos - Natureza da Despesa: 33.90.3916 – Manutenção e
Conservação De Bens Imóveis, sob a Nota de Empenho
nº2018/NE/00400 de 01/10/2018 no valor de R$ 1.853,31 (hum mil,
oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos). Esta Nota de
Empenho refere-se as cotas dos meses de outubro, novembro e
dezembro/2018, liberada conforme disposição do Decreto nº4.075 –
Programação Financeira 2018 – DOM 4364.

Servidor(a)
Jocimar Coelho Millon
Raimunda Cláudia Frazão de Souza
Giselle Oliveira Monteiro da Cruz

NÚMERO E DATA DO EMPENHO: nº 2018NE00400, datado de
01/10/2018, no valor de R$ 1.853,31 (hum mil, oitocentos e cinquenta e
três reais e trinta e um centavos).

I-INSTITUIR a Comissão para Acompanhamento,
Fiscalização e Atesto da execução do 4º Termo Aditivo ao Contrato
nº010/2015, referente à Prestação de Serviços de Manutenção
Preventiva e Corretiva com fornecimento de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo, materiais de reposição imediata e
quaisquer outros necessários a execução dos serviços em (01) elevador
marca Thyssenkrupp, instalado no prédio sede do IMPLURB, constante
do Processo Administrativo nº2016/796/824/006703;

Matrícula
114.271-2A
114.328-0A
089.000-6H
Suplente

Alessandra de Oliveira Pereira

109.685-0G

III- ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente termo aditivo
será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
operando seus efeitos a partir de 03 de outubro de 2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 2016/796/824/
006703 – Art. 57 II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

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

Manaus, 03 de outubro de 2018.

Manaus, 05 de outubro de 2018
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Obras e/ou Serviços
nº 013/2018 - MANAUSTRANS celebrado em 31/10/2018.
2.PARTES: Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito
– MANAUSTRANS e a empresa SB Logística Ltda.
3.OBJETO: Prestação de serviços de reparos e manutenção do prédio
da Base Operacional Leste.
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente Contrato é de R$ 24.759,60
(Vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta
centavos) de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste
Contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00646, datada de
19/10/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária 50201; Programa de Trabalho 15451012710530000;
Recurso 06100000; Natureza da Despesa 33903916.
6.PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias corridos,
compreendendo o período de 01/11/2018 a 30/11/2018, findo o qual os
mesmos deverão ser concluídos, restando claro que o início da
contagem dar-se-á com o recebimento pela CONTRATADA da Ordem
de Serviço respectiva, o que por sua vez, está condicionada à
publicação do Extrato deste Termo de Contrato no Diário Oficial do
Município, na forma da Cláusula Vigésima Segunda, podendo ser
alterado este prazo conforme demonstra a Cláusula Décima Sétima.
7.FUNDAMENTAÇÃO: Este Contrato decorre do disposto no art. 24,
inciso I, da Lei Federal 8.666/93, conforme despacho do Sr. DiretorPresidente do Manaustrans, datado de 25 de outubro de 2018, publicado
no DOM, ed. 4469, constante do Processo Administrativo
nº 2018/17269/17285/00319.
Manaus, 31 de outubro de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS
PREFEITURA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO E
QUANTITATIVO DE FUNCIONARIOS
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO – JULHO/2018
SERVIDORES
VALOR (R$)
ORGÃO
SEM
FOLHA
EST. CLT.
RDA TOTAL
ENCARGOS TOTAL FOLHA
VÍNCULO
MENSAL
SMTU
183
53
236 1.280.895,01 389.636,63
1.670.531,64
TOTAL
183
53
236 1.280.895,01 389.636,63
1.670.531,64
GERAL
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO - AGOSTO/2018
SERVIDORES
VALOR (R$)
ORGÃO
SEM
FOLHA
EST. CLT.
RDA TOTAL
ENCARGOS TOTAL FOLHA
VÍNCULO
MENSAL
SMTU
183
56
239 1.300.415,40 402.775,03
1.703.190,43
TOTAL
183
56
239 1.300.415,40 402.775,03
1.703.190,43
GERAL

DOM | Edição 4472 – Caderno II | Página 40

Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO - SETEMBRO/2018
SERVIDORES
VALOR (R$)
ORGÃO
SEM
FOLHA
EST. CLT.
RDA TOTAL
ENCARGOS TOTAL FOLHA
VÍNCULO
MENSAL
SMTU
TOTAL
GERAL

183

56

239

1.308.982,84

409.080,91

1.718.063,75

183

56

239

1.308.982,84

409.080,91

1.718.063,75

Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Valor dos Proventos

Subsídio

Valor
R$ 2.560,74
R$ 2.560,74

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 25 de outubro de 2018.

Manaus, 19 de Outubro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 479/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM de mesma data, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016
– GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM de
06.06.2016, Edição 3902,
CONSIDERANDO o Laudo da Junta Médico-Pericial do
Município, emitido em 10.09.2018,

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 478/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 520/2018, que recomenda o deferimento do pedido de
concessão de aposentadoria por invalidez à servidora abaixo
identificada, subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus
Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 546/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2018/1637/4400, de 20.07.2018, resolve,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM de mesma data, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016
– GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM de
06.06.2016, Edição 3902,

APOSENTAR, a contar de 10.09.2018, nos termos do
artigo 40, § 1º, inciso I, segunda parte, da Constituição Federal de 1988,
c/c o artigo 28, §§ 1º e 5º, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a
servidora MARINA DE ALMEIDA MOTA, no cargo de AS-Auxiliar de
Serviços Gerais B-03, matrícula 110682-1A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais
de R$ 1.781,39 (mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e nove
centavos) discriminados na forma abaixo:

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 522/2018, que recomenda o deferimento do pedido de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora
abaixo identificada, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 547/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2018/1637/5207, de 29.08.2018, resolve,

Composição da
Remuneração
Subsídio

Valor Médio
Apurado

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com
redação dada pela E.C. nº 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da
Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada
pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61
da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Total dos Proventos

Valor
R$ 1.939,14

R$ 1.781,39

R$ 1.781,39

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de outubro de 2018.

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005 c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora MARILIA DIAS LIMA, no cargo de AS-Auxiliar
de Patologia Clínica C-07, matrícula 061848-9B, do quadro de pessoal
da Secretaria Municipal de Saúde, com os proventos mensais de
R$ 2.560,74 (dois mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e quatro
centavos) discriminados na forma abaixo:
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 480/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 523/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência,

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 551/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM de mesma data, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016
– GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM de
06.06.2016, Edição 3902,

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
Processo protocolado sob o nº 2018/4114/4147/06535, de 19.07.2018,
resolve,

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 514/2018, que recomenda o deferimento do pedido de
aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo identificado,
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência,

APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora MARIA LÚCIA RODRIGUES DUARTE, no
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 7-C, matrícula 079664-6A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
com os proventos mensais de R$ 3.310,36 (três mil, trezentos e dez
reais e trinta e seis centavos) discriminados na forma abaixo:

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 548/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
Processo protocolado sob o nº 2018/12468/12479/00042, de 28.08.2018,
resolve,

Composição da
Remuneração
Vencimento

Fundamentação Legal
Lei nº 1.624, de 30.12.11 c/c Lei nº 2.266 de
12.12.2017
Total dos Proventos

Valor
R$ 3.310,36
R$ 3.310,36

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de outubro de 2018.

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, o servidor MARTINES PEREIRA DO NASCIMENTO, no
cargo de Agente de Defesa Ambiental A-IV-II, matrícula 012441-9F, do
quadro de pessoal da Casa Militar, com os proventos mensais de
R$ 1.874,96 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis
centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento
Salário Produtividade
Adicional por Tempo de
Serviço

Fundamentação Legal
Lei nº 286, de 23.05.95, c/c a Lei nº 2.247, de
14.12.2017.
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo
art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.
Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.
Total dos Proventos

Valor
R$ 446,42

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 482/2018

R$ 1.339,26

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

R$ 89,28
R$ 1.874,96

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de outubro de 2018.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 527/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 481/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 550/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
Processo protocolado sob o nº 2018/4114/4147/06446, de 16.07.2018,
resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora MARIA DO SOCORRO CASTELLO BRANCO
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DE ALENCAR, no cargo de Pedagogo 20H 3-D, matrícula 014387-1B do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
com os proventos mensais de R$ 2.847,42 (dois mil, oitocentos e
quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) discriminados na
forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H

Fundamentação Legal
Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 04.06.2014,
c/c Lei n° 2.266, de 12.12.2017.
Total dos Proventos

Valor
R$ 2.847,42
R$ 2.847,42

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de outubro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 484/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 524/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 552/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 483/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 525/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 553/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2018/1637/5742, de 21.09.2018, resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora VALDEILDA TAVARES BENTO, no cargo de
ES-Enfermeiro F-14, matrícula 007558-2A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais
de R$ 9.234,18 (nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezoito
centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Total dos Proventos

Valor
R$ 9.234,18
R$ 9.234,18

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2018/1637/5282, de 03.09.2018, resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005 c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora MARIA DOMINGAS DE BRITO FROTA, no
cargo de AS-Auxiliar de Serviços Gerais B-08, matrícula 060672-3B, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com
os proventos mensais de R$ 2.247,95 (dois mil, duzentos e quarenta e
sete reais e noventa e cinco centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Valor dos Proventos

Valor
R$ 2.247,95
R$ 2.247,95

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de outubro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 485/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM de mesma data, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016
– GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM de
06.06.2016, Edição 3902,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 526/2018, que recomenda o deferimento do pedido de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora
abaixo identificada, subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus
Previdência,
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CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 554/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2018/1637/1109, de 23.02.2018, resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,
no cargo de ES-Cirurgião Dentista Geral F-12, matrícula 060339-2C, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com
os proventos mensais de R$ 8.875,61 (oito mil, oitocentos e setenta e
cinco reais e sessenta e um centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da Remuneração

Valor

Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c Lei nº 2.270, de
12.12.2017.
Total dos Proventos

R$ 8.875,61
R$ 8.875,61

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 29 de outubro de 2018.

PORTARIA N.º 157/2018-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de
julho de 2005, c/c o art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 2.714, de 29 de
janeiro de 2014, c/c o art. 22, inciso VI, da Lei nº 1.803, de 29 de
novembro de 2013,
CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício
nº 517/2018, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por
morte,

PORTARIA N.º 156/2018-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de
julho de 2005, c/c o art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 2.714, de 29 de
janeiro de 2014, c/c o art. 22, inciso VI, da Lei nº 1.803, de 29 de
novembro de 2013,
CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício
nº 519/2018, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por
morte,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 543/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por
morte, e demais documentos que instruem os autos do processo
nº 2018/17848/17894/00572, de 09.10.2018,
RESOLVE
I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41,
inciso II, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, à senhora VALCIRA OLIVEIRA
SIMÕES LIMA, na condição de cônjuge do servidor LAURO FERREIRA
LIMA, falecido em 18.09.2018, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Municipais B-II-I, matrícula 012539-3A, do quadro de pessoal
da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, devendo o
benefício ser vitalício.

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 544/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por
morte, e demais documentos que instruem os autos do processo
nº 2018/17848/17894/00494, de 24.08.2018,
RESOLVE
I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 24.08.2018,
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41,
inciso II, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da
Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, à senhora HELOISA HELENA
MENEZES DE SEIXAS, na condição de companheira do servidor JEAN
CARLOS FERNANDES CALIXTO, falecido em 06.07.2018, ocupante do
cargo de AS-Bombeiro Hidráulico B-03, matrícula 108805-0A, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, devendo o
benefício ser vitalício.
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 1.939,14 (mil, novecentos e trinta e nove reais e
quatorze centavos) na forma abaixo discriminada:
Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
Subsídio
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Total dos Proventos

R$ 1.939,14

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de outubro de 2018.

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 1.473,19 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e
dezenove centavos) na forma abaixo discriminada:
Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal
Lei nº 286, de 23.05.95, e Lei nº 2.247, de
Vencimento
14.12.17.
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo
Salário Produtividade
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.
Adicional de Tempo de
Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.
Serviço
Total dos Proventos

Valor
R$ 1.939,14

Valor
R$ 446,42
R$ 892,84
R$ 133,93
R$ 1.473,19
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PORTARIA N.º 158/2018-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de
julho de 2005, c/c o art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 2.714, de 29 de
janeiro de 2014, c/c o art. 22, inciso VI, da Lei nº 1.803, de 29 de
novembro de 2013,
CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício
nº 518/2018, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por
morte,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 545/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por
morte, e demais documentos que instruem os autos do processo
nº 2018/17848/17894/00552, de 26.09.2018,
RESOLVE
I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41,
inciso I, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, à senhora LEONICE DE ALMEIDA
FREIRE, na condição de cônjuge do servidor OSMAR PAIVA FREIRE,
falecido em 12.09.2018, aposentado no cargo de Artífice, matrícula
000232-1B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Infraestrutura – SEMINF, devendo o benefício ser vitalício.

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 549/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por
morte, e demais documentos que instruem os autos do processo
nº 2018/17848/17894/00553, de 26.09.2018,
RESOLVE
I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”,
41, inciso I, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da
Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, à senhora MARIA DO PERPETUO
SOCORRO FERREIRA CORREIA, na condição de cônjuge do segurado
VALDEMAR DA SILVA CORREIA, falecido em 18.09.2018, aposentado
no cargo de PNE-Guarda Municipal B-III-III, matrícula 013888-6B, do
quadro de pessoal da Casa Militar, devendo o benefício ser vitalício.
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 1.565,29 (mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e
vinte e nove centavos) na forma abaixo discriminada:
Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal
Proventos
Lei nº 10.887, de 18/06/2004.
Total dos Proventos

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de outubro de 2018.

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 535,70 (quinhentos e trinta e cinco reais e setenta
centavos) na forma abaixo discriminada:
Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal
Lei nº 286, de 23.05.95, e Lei nº 2.247, de
Vencimento
14.12.17.
Adicional de Tempo de
Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.
Serviço
Total dos Proventos

Valor
R$ 1.565,29
R$ 1.565,29

Valor
R$ 446,42
R$ 89,28
R$ 535,70

III – APLICAR, ao valor total dos proventos, constante da
tabela acima, as regras do art. 7º, VII, do art. 39, § 3º e do art. 201, § 2º
todos da Constituição Federal/1988, devendo ocorrer a elevação do
benefício ao salário-mínimo nacional vigente.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de outubro de 2018.

PORTARIA N.º 160/2018-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de
julho de 2005, c/c o art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 2.714, de 29 de
janeiro de 2014, c/c o art. 22, inciso VI, da Lei nº 1.803, de 29 de
novembro de 2013,
CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício
nº 521/2018, subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por
morte,

DOM | Edição 4472 – Caderno II | Página 45

Manaus, terça-feira, 30 de outubro de 2018

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de prestação de serviços
nº 050/2018 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 11/10/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a
Empresa HG SERVICE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP.
3. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se
a prestar a CONTRATANTE o serviço de organização de evento, tipo
07, compreendendo a locação de palco, equipamentos de iluminação
e sonorização, para atender os apoios aos eventos festivos e de
manifestação popular, realizados na Cidade de Manaus, conforme as
necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
- MANAUSCULT, com recursos oriundos de emendas parlamentares,
impositivas à LOA/2018 e despesas normais, utilizando a Ata de
Registro de Preços nº 0040/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMF,
resultante do Pregão Presencial nº 027/2018 – CML/PM. ITEM: 07
(ID 50362- Serviços de Organização de Eventos e Festas ). TIPO:
07. Unidade: Diária. Quantidade Estimada: 170. Preço unitário
registrado: R$ 4.280,00 (quatro mil, duzentos e oitenta reais), nos
termos e justificativas constantes nos autos.
4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a
quantia de R$ 727.600,00 (setecentos e vinte e sete mil e seiscentos
reais) de acordo com os documentos que integram este contrato.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob as notas de empenho
nº 2018NE00725 de 11/10/2018, empenho tipo 09 (despesa normal),
no valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Programa de
trabalho: 13.392.0084.2122.0000 – Apoio a eventos festivos e de
manifestação popular, realizados na cidade de Manaus. Fonte de
Recurso: 0100000. Natureza de despesa: 33903922. Valor
empenhado em 2018: R$ 107.000,00 (cento e sete mil, reais),
2018NE00726 de 11/10/2018, empenho tipo 10 (emenda
parlamentar), no valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).
Programa de trabalho: 13.392.0084.2122.0000 – Apoio a eventos
festivos e de manifestação popular, realizados na cidade de Manaus.
Fonte de Recurso: 0100000. Natureza de despesa: 33903922. Valor
empenhado em 2018: R$ 107.000,00 (cento e sete mil, reais). Valor
a ser empenhado de acordo com as necessidades desta Fundação:
R$ 513.600,00 (quinhentos e treze mil e seiscentos reais).
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002,
Decreto Municipal n° 3.246, de 28 de Dezembro de 2015, Edital do
Pregão Presencial nº 027/2018 – CML/PM, Despacho de
Homologação publicado no Diário Oficial do Município de Manaus,
edição 4454 de 03/10/2018, Ata de Registro de Preços nº 0040/2018
– DIVRP/DEGCM/UGPCM/SEMEF, publicada no Diário Oficial do
Município de Manaus, edição 4454 de 03/10/2018, Parecer Final do
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação –
DJCML/PM de 19/09/2018, Parecer Jurídico nº 300/2018 –
Projur/Manauscult de 11.10.2018, Despacho autorizativo do Diretor
Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
– MANAUSCULT, às fls. 01, nos termos e justificativas constantes no
processo n° 2018/16508/16697/00752.
7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, a
contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu
termo final com a execução total do objeto do contrato e a
consequente liquidação da despesa.
Manaus, 11 de outubro de 2018.
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EXTRATO

EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de prestação de serviços
nº 051/2018 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 11/10/2018.

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços
nº 053/2018 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 18/10/2018.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a
Empresa FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a
Empresa C.N. DA C. PAIVA - EIRELI.

3. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se
a prestar a CONTRATANTE o serviço de organização de eventos
tipo 09, compreendendo a locação de palco, equipamentos de
iluminação e sonorização, para atender os apoios aos eventos
festivos e de manifestação popular, realizados na Cidade de
Manaus, conforme as necessidades da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, com despesas
oriundas de emendas parlamentares Municipais impositivas à LOA
2018, e despesas normais, utilizando a Ata de Registro de Preços
nº 040/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMF, resultante do Pregão
Presencial nº 027/2018 – CML/PM. ITEM: 02 (ID 503623SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS).
Unidade: Diária. Tipo: 09. Quantidade Estimada: 70. Preço
unitário registrado: R$ 4.880,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta
reais), conforme especificações constantes no Termo de Referência
do Edital do Pregão nº 027/2018 – CML/PM e Ata de Registro de
Preços nº 040/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMF, nos termos e
justificativas constantes nos autos.
4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a
quantia de R$ 341.600,00 (trezentos e quarenta e um mil e
seiscentos reais), de acordo com os documentos que integram este
Contrato.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob os nº 2018NE00731 de
11.10.2018 no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos
reais). Tipo de empenho: 09- despesa normal. Programa de trabalho:
13.392.0084.2122.000 (apoio a eventos festivos e de manifestação
popular, realizados na Cidade de Manaus). Fonte de recurso:
01000000-Recursos ordinários. Natureza da despesa: 33903922Exposições, eventos, congressos e conferências e 2018NE00732 de
11.10.2018, no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos
reais). Tipo de empenho: 10- emenda parlamentar. Programa de
trabalho: 13.392.0084.2122.000 (apoio a eventos festivos e de
manifestação popular, realizados na Cidade de Manaus). Fonte de
recurso: 01000000-Recursos ordinários. Natureza da despesa:
33903922-Exposições, eventos, congressos e conferências. Valor a
ser empenhado em 2018, de acordo com as necessidades da
MANAUSCUT: R$ 195.200,00 (cento e noventa e cinco mil e
duzentos reais).
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002,
Decreto Municipal n° 3.246, de 28 de Dezembro de 2015, Edital do
Pregão Presencial nº 027/2018 – CML/PM, Despacho de
Homologação publicado no Diário Oficial do Município de Manaus,
edição 4454 de 03/10/2018, Ata de Registro de Preços nº 0040/2018
– DIVRP/UGPCM/SEMEF, publicada no Diário Oficial do Município
de Manaus, edição 4454, de 03/10/2018, Parecer Final do
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação –
DJCML/PM de 19/09/2018, Parecer Jurídico nº 301/2018 de
11.10.2018 – Projur/Manauscult, Despacho autorizativo do Diretor
Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
– MANAUSCULT, às fls. 01, nos termos e justificativas constantes
no processo n° 2018/16508/16697/00751.

3. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se
a prestar a CONTRATANTE os serviços de locações de painéis de
led, compreendendo a montagem, operação, desmontagem,
transporte e o fornecimento dos materiais a serem utilizados, para
atender a promoção e realização do aniversário de Manaus/2018,
conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura,
Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de
Preços nº0037/2017-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do
Pregão Eletrônico nº 150/2017 – CML/PM. ITEM: 03 (ID 501165SERVIÇOS DE LOCAÇÇÃO DE PAINEL DE LED). TIPO: 01.
Unidade: M². Quantidade Estimada: 900. Preço unitário registrado:
R$ 553,85 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco
centavos), nos termos e justificativas constantes nos autos.
4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a
quantia de R$ 498.465,00 (quatrocentos e noventa e oito mil,
quatrocentos e sessenta e cinco reais), de acordo com os
documentos que integram este Contrato.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00719 de
18/10/2018 – Empenho tipo 09 - Despesa Normal, no valor de
R$ 498.465,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e
sessenta e cinco reais), sob a rubrica orçamentária: Programa
Trabalho nº 13.392.0084.2116.0000 – Promoção e Realização do
Aniversário de Manaus 2018, Fonte Recurso 01000000 – Recursos
Ordinários. Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, Eventos,
Congressos e Conferências. Valor global: R$ 498.465,00
(quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco
reais).
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002,
Decreto Municipal n° 3.246, de 28 de Dezembro de 2015, Edital do
Pregão Eletrônico nº 150/2017 – CML/PM, Despacho de
Homologação publicado no Diário Oficial do Município de Manaus,
edição 4267 de 19.12.2017, Ata de Registro de Preços nº 037/2017 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, publicada no Diário Oficial do
Município de Manaus, edição 4271 de 26.12.2017, Parecer Final do
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação –
DJCML/PM de 27.11.2017, Parecer Jurídico nº 310/2018 –
Projur/Manauscult, datado de 18.10.2018, Despacho autorizativo do
Diretor Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos – MANAUSCULT, às fls. 01, nos termos e justificativas
constantes no processo n° 2018/16508/16697/00748.
7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a
contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu
termo final com a execução total do objeto do contrato e a
consequente liquidação da despesa.
Manaus, 18 de outubro de 2018.

7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, a
contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu
termo final com a execução total do objeto do contrato e a
consequente liquidação da despesa.
EXTRATO

Manaus, 11 de outubro de 2018.

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de prestação de serviços
nº 055/2018 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 18/10/2018;
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a
Empresa ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA- EPP.
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3. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se
a prestar a CONTRATANTE o serviço de locação de equipamentos
de iluminação cênica, compreendendo o fornecimento dos materiais
a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e
a guarda, para atender a promoção e realização do aniversário de
Manaus/2018, conforme as necessidades da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, utilizando a Ata de
Registro de Preços nº 038/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF,
resultante do Pregão Presencial nº 029/2018 – CML/PM. ITEM: 09
(503360- Serviço de locação de equipamento de iluminação). TIPO:
20. Unidade: Diária. Quantidade Estimada: 20. Preço unitário
registrado: R$ 15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito
reais). ITEM: 11 (503362- Serviço de locação de equipamento de
iluminação). TIPO: 14. Unidade: Diária. Quantidade Estimada: 20.
Preço unitário registrado: R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais),
nos termos e justificativas constantes nos autos.
4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a
quantia de R$ 373.560,00 (trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e sessenta reais) de acordo com os documentos que integram este
Contrato.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00721 de
18/10/2018, no valor de R$ 373.560,00 (trezentos e setenta e três
mil, quinhentos e sessenta reais), sob a rubrica orçamentária:
Programa Trabalho nº 13.392.0084.2116.0000 – Promoção e
realização do aniversário de Manaus. Fonte 01000000 – Recursos
Ordinários, Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, Eventos,
Congressos e Conferências. Valor global: 373.560,00 (trezentos e
setenta e três mil, quinhentos e sessenta reais).
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002,
Decreto Municipal n° 3.246, de 28 de Dezembro de 2015, Edital do
Pregão Presencial nº 029/2018 – CML/PM, Despacho de
Homologação publicado no Diário Oficial do Município de Manaus,
edição 4452 de 01/10/2018, Ata de Registro de Preços nº 0038/2018
– DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, publicada no Diário Oficial do
Município de Manaus, edição 4456 de 05/10/2018, Parecer Final do
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação –
DJCML/PM de 18/09/2018, Parecer Jurídico nº 314/2018 –
Projur/Manauscult, datado de 18/10/2018, Despacho autorizativo do
Diretor-Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos – MANAUSCULT, às fls. 01, nos termos e justificativas
constantes no processo administrativo n° 2018/16508/16697/00762.

Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 10 às 16h.
Manaus, 30 de outubro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 283/2018-CML/PM
(SEMSA)
Processo nº 2017/1637/7830
OBJETO: Aquisição de equipamentos para suporte na realização das
Oficinas Terapêuticas, do Centro de Atenção Psicossocial III Benjamin
Matias Fernandes.
Edital disponível: a partir do dia 05/11/2018 às 16h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2018 às 10h45.
Inicio da sessão: dia 26/11/2018 às 11h00.
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 10 às 16h.
Manaus, 30 de outubro de 2018.

7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a
contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu
termo final com a execução total do objeto do contrato e a
consequente liquidação da despesa.
Manaus, 18 de outubro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2018-CML/PM
(SEMSA)
(processo nº 2017/1637/3909)

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de itens de consumo para atender as necessidades
do Centro Cirúrgico da maternidade Dr. Moura Tapajóz.
Edital disponível: a partir do dia 06/11/2018 às 16h
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2018 às 10h45
Inicio da sessão: dia 26/11/2018 às 11h00.
Maiores informações:

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 282/2018-CML/PM
(SEMSA)
Processo nº 2018/1637/2238
OBJETO: Contratar empresa especializada na prestação dos serviços
de Seguro de Veículos para a frota de veículos oficiais do Programa
SAMU 192 Manaus da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.
Edital disponível: a partir do dia 05/11/2018 às 16h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2018 às 10h45.
Inicio da sessão: dia 26/11/2018 às 11h00.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica,
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 10 às 16h (horário de Brasília).
Manaus, 30 de outubro de 2018.
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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
(processo nº 2018/17428/17528/00025)

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna público para conhecimento dos interessados
à abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº 43/2018 - CML/PM, cujo objeto
refere-se à “REFORMA GERAL E ADEQUAÇÃO DA UBS BALBINA
MESTRINHO AS NORMAS VIGENTES E CONCERNENTES A
ACESSIBILDADE E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, SITUADA A
RUA 17, Nº 170 - NÚCLEO 2 - CIDADE NOVA I” (SEMSA), para o dia
22/11/2018, às 09h30.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público o ADIAMENTO da sessão de
abertura do PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2018 CML/PM (SEMINF),
cujo objeto consiste em “Serviços comuns de engenharia para reparos
na Quadra Poliesportiva do São Lázaro.”, para o dia 06/11/2018 às 09h,
devido ao ponto facultativo nas repartições públicas no dia 01/11/2018.

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das
8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou
6333.

Manaus, 30 de outubro de 2018.

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx92-3215 6375/ 6376, das 08 às 14h. (Horário de Manaus).

Manaus, 30 de outubro de 2018.

AVISO DE ADIAMENTO
(processo nº 2018/17428/17528/00005)

AVISO DE ADIAMENTO
(processo nº 2018/11209/18988/00081)
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público o ADIAMENTO da sessão de
abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N. 251/2018 CML/PM (SEMEF),
cujo objeto consiste em “Eventual fornecimento de material gráfico para
atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e
Indireta da Prefeitura de Manaus”, para o dia 06/11/2018 às 11h, devido
ao ponto facultativo nas repartições públicas no dia 01/11/2018.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx92-3215 6375/ 6376, das 10 às 16h. (Horário de Brasília).

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público o ADIAMENTO da sessão de
abertura do PREGÃO PRESENCIAL N. 042/2018 CML/PM (SEMINF),
cujo objeto consiste em “Serviços comuns de engenharia para instalação
de academia ao ar livre com equipamentos com acessibilidade no Bairro
Cidade Nova, conforme especificações e quantidades estabelecidas
neste Termo de Referência.”, para o dia 06/11/2018 às 11h30, devido ao
ponto facultativo nas repartições públicas no dia 01/11/2018.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx92-3215 6375/ 6376, das 08 às 14h. (Horário de Manaus).
Manaus, 30 de outubro de 2018.

Manaus, 30 de outubro de 2018.

AVISO DE ADIAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO
(processo nº 2018/4114/4208/00062)
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público o ADIAMENTO da sessão de
abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N. 253/2018 CML/PM (SEMED),
cujo objeto consiste em “Aquisição de mobiliário, equipamentos e
utensílios e materiais pedagógicos para atender as necessidades da
Creche Municipal da área 94 – o Bairro Zumbi dos Palmares para o ano
de 2018, através do Programa de Ações Articuladas – PAR 201800009.”,
para o dia 06/11/2018 às 11h, devido ao ponto facultativo nas
repartições públicas no dia 01/11/2018.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx92-3215 6375/ 6376, das 10 às 16h. (Horário de Brasília).

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna público para conhecimento dos interessados
que a TOMADA DE PREÇOS Nº 35/2018 – (SEMMAS) CML/PM, cujo
objeto consiste na “RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, REQUALIFICAÇÃO
SOCIAL E URBANISTICA DO IGARAPÉ DO MINDÚ.” (SEMINF), que
seria realizado no dia 01/11/2018 às 09h30, considerando o ponto
facultativo, terá sua sessão de abertura ADIADA para o dia 05/11/2018
às 11h30.
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das
8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou
6333.
Manaus, 30 de outubro de 2018.

Manaus, 30 de outubro de 2018.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO IMPLURB

ERRATA

Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda., torna público que recebeu
do IPAAM, a Licença Ambiental Única n° 332/18, que autoriza a
perfuração de poço tubular para a captação de água subterrânea,
localizada na Comunidade Vila de Araras, Zona Rural de Bela Vista,
S/N°, Caapiranga – AM, para Perfuração de poço tubular, com validade
de 30 dias.

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA DECISÃO DO
JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 – CL/IMPLURB
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB torna público,
para conhecimento dos interessados, que as empresas relacionadas
abaixo, apresentaram recursos da decisão do julgamento e classificação
das propostas técnicas da Concorrência Pública nº 001/2018
CL/IMPLURB cujo objeto é: “Contratação de Empresa Especialiazada
para elaboração de planos, estudos e projetos executivos de engenharia
nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento e planejamento urbano e
mobilidade urbana do município de Manaus”.
EMPRESA
MAIA MELO ENGENHARIA

RECURSO
- Para revisão da sua Nota Técnica e da Nota
Técnica atribuída ao Consórcio STE/AGC

SYSTRA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

- Para revisão da sua Nota Técnica e da Nota
Técnica atribuída ao Consórcio STE/AGC

CONSÓRCIO VIÁRIO MANAUS

- Para revisão da sua Nota Técnica e da Nota
Técnica atribuída ao Consórcio STE/AGC

Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda., torna público que recebeu
do IPAAM, a Licença Ambiental Única n° 333/18, que autoriza a
perfuração de poço tubular para a captação de água subterrânea,
localizada na Comunidade Vila Caviana, s/n°, Beruri-AM, para
Perfuração de poço tubular, com validade de 30 dias.

Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda., torna público que recebeu
do IPAAM, a Licença Ambiental Única n° 339/18, que autoriza a
perfuração de poço tubular para a captação de água subterrânea,
localizada na Comunidade Sacambu, s/n°, Caapiranga-AM, para
Perfuração de poço tubular, com validade de 30 dias.

GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE - Para revisão da sua Nota Técnica e da Nota
PROJETOS
Técnica atribuída ao Consórcio STE/AGC
CONSÓRCIO URBPLAN
TPF ENGENHARIA LTDA.

- Para revisão da sua Nota Técnica e da Nota
Técnica atribuída ao Consórcio STE/AGC
- Para revisão da sua Nota Técnica

Em ato continuo oferece prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data desta publicação, aos demais licitantes, para, se for
conveniente, apresentar contrarrazões, nos termos do item 16.1 do
Edital.
Manaus, 29 de Outubro de 2018.

Publicações Diversas
Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda, torna público que recebeu
do IPAAM, a Outorga de Uso de Recurso Hídrico n°. 233/18, que
autoriza o abastecimento em comércio e serviços, com profundidade de
120 metros, localizada na Av. Turismo, n° 7057, Tarumã, Manaus-AM,
para Capitação de água subterrânea por poço tubular, com validade de
05 Anos.

Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda, torna público que recebeu
do IPAAM, a Licença Ambiental Única n° 331/18, que autoriza a
perfuração de poço tubular para a captação de água subterrânea,
localizada na Estrada AM 352, Km 2, margem direita do Ramal do
Roçadão, Lote 17- A, Novo Airão - AM, para Perfuração de poço tubular,
com validade de 30 dias.
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