Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019.

Ano XX, Edição 4652 - R$ 1,00

Poder Executivo
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.747/2019
PRORROGA Licença para Tratar de
Interesse Particular na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso 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 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 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;
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 disposto no Parecer nº 260.04.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4916/2019 –
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 2019.18000.18125.0.000082, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 03-04-2019,
pelo prazo de 02 (dois) anos, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 11.951/2017, publicada na Edição 4143 do DOM de 09-06-2017, que
concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao
servidor FRED DE OLIVEIRA ROLIM, Professor Nível Superior,
matrícula 115.517-2 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, em Manaus, 02 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1045/2019-GP/
SEMJEL, subscrito pelo Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.009169,
RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO, Secretário Municipal, integrante
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEMJEL, no dia 13-08-2019, para
tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de Brasília/DF, com
ônus para o Erário Municipal relativamente às passagens aéreas e diária;
II – CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JOÃO
CARLOS BRASIL DE HOLANDA, Subsecretário Municipal de Projetos
e Captação de Recursos, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo mencionado no item I desta Portaria, sem direito à
percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, durante o
afastamento legal do titular.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 02 de agosto de 2019.

CASA CIVIL

PORTARIA Nº 082/2019-DERHUS/CASA CIVIL
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO o artigo 13, inciso II da Lei nº 1.425, de
26 de março de 2010, publicada no DOM Edição nº 2413,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.748/2019
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

RESOLVE:
DISPENSAR, a pedido, a contar de 01-08-2019, o Sr.
EDMUNDO JIMMY ANDRADE DE OLIVEIRA, matrícula 070.938-7F, da
função de Auxiliar de Atividades Administrativas, titular do contrato da
Prestação de Serviços sob o Regime de Direito Administrativo, relacionado
no Anexo Único, junto à Casa Civil, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao
Termo de Contrato, publicado no DOM nº 2528, de 16-09-2010.

Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 29 de Julho de 2019.

Manaus, 01 de agosto de 2019.

EXTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Casa Civil e o Sr.
EDMUNDO JIMMY ANDRADE DE OLIVEIRA, Auxiliar de Atividades
Administrativas, matrícula nº 070.938-7F.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços do prestador
de serviço temporário, conforme Portaria nº 082/2019-DERHUS/Casa
Civil, de 01-08-2019.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do prestador de serviços, nos
termos do artigo 13, inciso II da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010,
publicada no DOM Edição nº 2413.
5. VIGÊNCIA: A contar de 01-08-2019.

PORTARIA Nº 015/2019 – GS/SEMCOM
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO,
no exercício das competências que lhe foram delegadas pela Portaria
nº 013/2018-GS/SEMCOM;
CONSIDERANDO que cabe a SEMCOM, nos termos do
disposto nos artigos 58, inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos
da Lei n. 8666/93, 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;

Manaus, 01 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são;
- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual;

CASA MILITAR

PORTARIA Nº. 023/2019 - DAF/SEPDEC/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA MILITAR,
usando das atribuições que lhe são conferidas, e,
CONSIDERANDO a necessidade da realização da fase
das amostras de Pregão a ser realizado pela Comissão Municipal de
Licitação/Prefeitura de Manaus, que tem como objeto a Contratação de
empresas especializadas no fornecimento de vestuário e acessórios
para uso da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, conforme
Termo de Referência anexo ao Edital.
CONSIDERANDO
n° 2019.22000.22012.0.007604.

o

que

consta

no

processo

RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, a fim de
compor a Comissão para realização da fase das amostras do referido
Pregão.
Servidor
Cláudio dos Santos Belém
Bibiane Araújo dos Santos
Leonardo Ramos Silva
Suplente
Carlos José de Oliveira Filho

Matrícula
113.721 – 2I
116.865 – 7G
123.620 – 2C
126.395-1A

II – DETERMINAR aos referidos servidores competência
para emitir parecer de aprovação ou reprovação da fase das amostras
do referido procedimento licitatório.
publicação.

Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua

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

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais
Contratuais são;
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados a SEMCOM;
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
I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização dos Contratos e seus respectivos Termos Aditivos
celebrados com as empresas:
1 - Mene e Portella Publicidade Ltda, Antônio Fernandes
Barros Lima Júnior – EPP e Tape Publicidade Ltda, referente à
Prestação de Serviços de Publicidade Institucional e Utilidade Pública,
Termos de Contrato nº.001/2015, 002/2015 e 003/2015, conforme Edital de
Concorrência nº.006/2013 – CML/PM, de acordo com o constante no
Processo Administrativo nº 2013/2487/3507/00104, passando a ser
composta pelos servidores abaixo relacionados;
Gestor do Contrato
Alita Amanda Menezes Falcão
Fiscalização do Contrato
Camila Batista da Silva de Carvalho
Cintia Caroline da Silva Guimarães
Quesia Sousa Carvalho
Suplente de Fiscal do Contrato
Tayara de Paula Wanderley
Ellen Silvia Ferreira Souza

Matrícula
123.033-6C
Matrícula
126.297-1E
131.643-5C
134.248-7A
Matrícula
126.036-7D
098.424-8M

II - REVOGAR a Portaria nº 006/2019 publicada no DOM
edição 4572 de 05/01/2019.
publicação.

III - Esta Portaria opera efeitos a contar da data da
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
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Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
Manaus, 01 de agosto de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PORTARIA Nº 016/2019 – GS/SEMCOM

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais, e

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO,
no exercício das competências que lhe foram delegadas pela Portaria
nº 013/2018-GS/SEMCOM;

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão
Eletrônico nº. 118/2019 – CML/PM;

CONSIDERANDO que cabe a SEMCOM, nos termos do
disposto nos artigos 58, inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos
da Lei n. 8666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos
celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou
irregularidade;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
si celebrados;

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico
nº 118/2019-CML/PM - Eventual fornecimento de insumos laboratoriais
para atender a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Manaus,
para as empresas:

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são;
- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual;

RESOLVE:

Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA - EPP
Item: 1
Valor R$: 20,98
Fornecedor: MEDICNORTE EIRELI
Item: 3
Valor R$: 22,80
Fornecedor: MEDICNORTE EIRELI
Item: 4
Valor R$: 354,00
Fornecedor: MEDICNORTE EIRELI
Item: 5
Valor R$: 467,00
Fornecedor: MEDICNORTE EIRELI
Item: 10
Valor R$: 1,90
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA - EPP
Item: 12
Valor R$: 508,00
Fornecedor: WN COMÉRCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA - EPP
Item: 15
Valor R$: 103,95

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais
Contratuais são;
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados a SEMCOM;
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,

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação das
proponentes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços,
nos termos da Lei.

RESOLVE

Manaus-AM, 01 de agosto de 2019.

I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização dos Contratos e seus respectivos Termos Aditivos
celebrados com a empresa:
1 – Antônio Fernandes Barros Lima Júnior - EPP, referente
à Prestação de Serviços de Publicidade Legal, Termo de Contrato
nº.005/2013, conforme Edital de Concorrência nº.001/2013 – CML/PM, de
acordo com o constante no Processo Administrativo nº 2012/2487/3507/
00647, passando a ser composta pelos servidores abaixo relacionados;
Gestor do Contrato
Alita Amanda Menezes Falcão
Fiscalização do Contrato
Camila Batista da Silva de Carvalho
Cintia Caroline da Silva Guimarães
Quesia Sousa Carvalho
Suplente de Fiscal do Contrato
Tayara de Paula Wanderley
Ellen Silvia Ferreira Souza

Matrícula
123.033-6C
Matrícula
126.297-1E
131.643-5C
134.248-7A
Matrícula
126.036-7D
098.424-8M

II - REVOGAR a Portaria nº 007/2019 publicada no DOM
edição 4572 de 05/01/2019.
publicação.

III - Esta Portaria opera efeitos a contar da data da
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 01 de agosto de 2019.

PREGÃO Nº 105/2019 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0144/2019 - DIREP/DAI/SEMSA
No dia 19 de julho de 2019, no Órgão Gerenciador,
foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo
identificada(s), para Eventual fornecimento de medicamentos para
atender a Secretaria Municipal de Saúde, e a Fundação de Apoio ao
Idoso Dr. Thomas (FDT) da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do
Pregão Eletrônico nº 105/2019 – CML/PM para Sistema de Registro de
Preços. As especificações e o termo de referência constantes do
Processo Administrativo nº 010011.16372927/2019-SEMSA, 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 § 4º da Lei n. 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.
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Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
Item

Unid

Qtd

7

comprimido

2.000

ID

Descrição
Marca
Valor R$
MISOPROSTOL, Concentração:
25mcg, Forma Farmacêutica:
INFAN /
504258 comprimido vaginal, Unidade de
7,04
PROSTOKOS
Fornecimento:
comprimido
vaginal.

Manaus, 19 de julho de 2019.

Resolve:
1. Aprovar, por unanimidade, com base no Parecer
nº 005/2018 – CPOFIN/CMS/MAO de 20.08.2018, expedido pela
Comissão de Planejamento, Orçamento e Finanças –
CPOFIN/CMS/MAO, o Relatório Anual de Gestão 2017 (RG) e Relatórios
Quadrimestrais de Prestações de Contas – RQPC (1º, 2º e 3º
Quadrimestres), com recomendações apontadas à SEMSA.
Manaus, 19 de setembro de 2018.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

(*) RESOLUÇÃO Nº 038 DE 19 DE SETEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a aprovação do Relatório Anual
de Gestão 2017 (RG) – SARGSUS e
Relatórios Quadrimestrais de Prestação de
Contas (RQPC) do 1º, 2º e 3º quadrimestres
de 2017, da Secretaria Municipal de Saúde
de Manaus.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Manaus,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094
de 09 de janeiro de 2007, em sua 9ª Assembleia Geral Ordinária de
2018, realizada no dia 19 de setembro de 2018, considerando:
1. o disposto na Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990;
2. o disposto na Lei Federal nº 8.142 de 28.12.90 que legitima a
participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde;
3. o disposto na Resolução nº 453, de 10.05.2012 do Conselho Nacional
de Saúde;
4. o disposto na Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada
pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro de 2007;
5. o disposto no Regimento Interno do CMS/MAO, aprovado pelo
Decreto nº 3.838, de 10 de outubro de 2017, publicado no DOM nº 4225
de 10.10.2017, alterado parcialmente pelo Decreto nº 3.989, de 26 de
fevereiro de 2018, publicado no DOM nº 4311 de 26.02.2018;
6. o disposto no Memo. nº 051/2018 – DPLAN/SUBGAP/SEMSA,
recebido em 10.04.2018, pelo qual encaminha 10 cópias do Relatório
de Gestão 2017 (RG) – SARGSUS, de acordo com a Programação
Anual de Saúde – PAS 2017, para apreciação e deliberação deste
CMS/MAO e as providências de divulgação que julgarem pertinentes;
7. o disposto no Ofício nº 1420/2018 – GECON/SEMSA, recebido em
12.04.2018, emitido pelo Secretário Municipal de Saúde de Manaus,
direcionado à Secretária Executiva do CMS/MAO, pelo qual encaminha
cópia da Prestação de Contas do exercício de 2017 do Fundo Municipal
de Saúde, baseada no art. 184, §2º da Resolução nº 04/2002
(Regimento Interno do TCE) e na Resolução nº 04/2016-TCE/AM;
8. o disposto no Parecer nº 005/2018 – CPOFIN/CMS/MAO, emitido
pela Comissão de Planejamento, Orçamento e Finanças – CPOFIN de
20.08.2018, que trata da análise do Relatório Anual de Gestão 2017
(RG), com manifestação favorável à aprovação deste Relatório;
9. as discussões e as votações ocorridas nesta Plenária.

Homologo a Resolução nº 038/2018, de 19 de setembro de
2018, nos termos do parágrafo 2º, Art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, combinado com o Decreto nº 7.871 de 27 de abril de
2005.

(*) Republicado por apresentar incorreções na publicação do DOM Edição 4455,
de 04/10/2018, página 23.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PORTARIA N°. 113/2019 - GS/SEMASC
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E CIDADANIA-SEMASC E O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL
E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMASC, 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 o que consta no processo
nº. 2018/11908/11909/00028 – SEVEN CONSULTORIA E PROJETOS
LTDA-EPP.
RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das
Notas Fiscais e a fiscalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços nº. 04/2018, celebrado pelo Município de
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Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania- SEMASC, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência
Social – FMAS, e a empresa SEVEN CONSULTORIA E PROJETOS
LTDA-EPP.
Servidor
Douglas dos Santos Marques
Daniel Tenazor da Silva
Francicleide Rodrigues de Moura
Suplente
Maria do Perpetuo Socorro Monteiro Barbosa
Maria Lenise Trindade da Silva

de 2019.

Matrícula
118.518-7A
123.299-1D
083.170-7E
117.808-3D
128.908-0C

II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 18 de maio
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
PORTARIA Nº 040/2019 – GS/SEMTEPI
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI, no exercício da
competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
Administrativo nº 2019/14000/14002/00078 e a necessidade de viabilizar
a apuração de eventuais responsabilidades referidas no processo;
CONSIDERANDO o despacho do Presidente da Comissão
de Sindicância,

Manaus, 17 de maio de 2019.

RESOLVE
I. ALTERAR a composição da comissão de sindicância,
objeto da Portaria n° 038/2019 – GS/SEMTEPI passando a ser
composta pelos seguintes servidores:
Rony Mota da Silva - Presidente
Matrícula 081.730-9E
Giselle Melo da Silva – membro
Matrícula 118.447-4D
Fernando Queiroz Araújo – membro
Matricula 118.278-1A
II. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EXTRATO

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

1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº. 04/2018, celebrado em 17/05/2019.
2.CONTRATANTES: A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência
Social e Cidadania – SEMASC, por intermédio do Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS e a Empresa SEVEN CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA-EPP.
3.OBJETO: O termo aditivo tem por objetivo a SUPRESSÃO de 43, 68%
(quarenta e três vírgula e sessenta e oito por cento) ao valor total do
contrato, com vista a equilibrar operacionalmente, e a PRORROGAÇÃO
do prazo de vigência do Contrato Original por mais 03 (três) meses, a
contar de 18/05/2019, referente a prestação de serviços para execução
do Projeto de Busca Ativa para o Programa Bolsa Família e Cadastro
Único, visando à continuidade da execução dos serviços ofertadas pela
SEMASC, conforme descrição e quantitativo constante no Termo de
Referência, atinente ao Processo nº. 2018/11908/11909/00028.
4.VALOR GLOBAL: R$ 1.139.375,75 (um milhão, cento e trinta e nove
mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o nº 2019NE00167, de 02/05/2019, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de
Trabalho: 08.422.0117.2167.0000, Fonte de Recurso: 01000000,
Natureza da Despesa: 33903948.
6.PRAZO: O presente Termo Aditivo terá duração de 03 (três) meses, a
contar de 18.05.2019
Manaus, 17 de maio de 2019.

Manaus, 31 de julho de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL
PORTARIA Nº 027/2019-GS/SEMACC
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL, no exercício
da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, combinada com o Artigo
121 da Lei 1.118, de 1º.09.1971,
CONSIDERANDO a Lei nº2.337, de 12 de setembro de
2018, que cria a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento,
Centro e Comércio Informal - SEMACC e dá outras providências;
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna nº0043/2019
– DAA/SEMACC, de 12.07.2019, Comunicação Interna nº071/2019, de
29.07.2019, Comunicação Interna nº072/2019, de 29.07.2019, Comunicação
Interna nº160/2019 – DEMEF/SEMAC, de 15.07.2019,
RESOLVE:
ALTERAR, os gozos de férias dos servidores abaixo
relacionados, pertencentes ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, programadas para
agosto/2019, conforme Portaria nº025/2018-GS/SEMACC, de 05.12.2018,
publicada no DOM nº4494, de 07.12.2018, por necessidade de serviços e
fruição de exercícios anteriores, para os períodos adiante identificados.
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Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
Matrícula
098.348-9E
099.783-8D
099.877-0E
009.498-6D
098.356-0E
080.073-2D
130.180-2B

Nome
Cintia do Socorro de Souza Moraes
Joilton Goes da Cruz
Lyvio Barbosa Silva
Maria de Jesus Rodrigues dos Santos
Maria Ilda da Silva
Rosemary Gomes da Silva
Vanderlei Paiva da Silva

Transferência
Posterior usufruto
Posterior usufruto
Posterior usufruto
Posterior usufruto
Posterior usufruto
Posterior usufruto
Posterior usufruto

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 31 de julho de 2019.

Decreto 2.990 de 20.09.95, alterado pelo Decreto n 4.853 de
08.02.2000, alterado pelo Decreto 5.473 de 22.02.2001, alterado pelo
Decreto 5.706 de 18.07.2001, alterado pelo Decreto 5.932 de
21.11.2001, alterado pelo Decreto 7.277 de 07.05.2004, alterado pelo
Decreto 8.471 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito
da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os
Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a
SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0309 de 5-10-09, alterado pelo
Decreto nº 1.164 de 25-08-2011,
RESOLVE:
I –DISPENSAR, como
citada, a senhora abaixo relacionada:

Membro da Comissão acima

Nome
CINTIA MARIA DOS SANTOS DEZINCOURT

Valor
1.000,00

A Contar
05.08.2019

II – DESIGNAR, para fazer parte como Membro da
Comissão acima citada, a senhora adiante relacionada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Nome
ANA LUISA LEITE DE SOUZA

Valor
1.000,00

A Contar
05.08.2019

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA, em Manaus, 2 de agosto de 2019.

PORTARIA N° 103 / 2019 - SEMINF/GS

DE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no
uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO
os
nº 2018/17428/17628/07702-SEMINF,

termos

do

Processo

RESOLVE:
I – CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa,
composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos
narrados no processo acima citado.

PORTARIA N° 094/2019 - SEMINF / DAO.

1. Astrogilda Souza Farias, Presidente;
2. José Luiz Alves da Silveira , Membro;
3. Marlene de Moura Brandão, Membro.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a
Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este
prorrogável até ao máximo de 15 (quinze) dias, à vista de representação
motivada do sindicante.

CONSIDERANDO o edital da TOMADA DE PREÇOS
nº 033/2018 - CML/PM, datado em 20/12/2018;

III - Esta portaria opera efeitos a contar da data de sua

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00508 - SEMJEL,
emitido em 20/12/2018 e CONTRATO nº 005 - SEMJEL, celebrado em
09/01/2019;

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17528 / 00017.

Manaus, 1º de agosto de 2019.

RESOLVE:

publicação.

TORNAR SEM EFEITO, a função de fiscalização do
servidor, engenheiro civil FRANCISCO ROMOALDO R. PAULINO,
CREA nº 21.643, nomeado na Portaria nº 019/2019 - SEMINF/DAO, da
obra cujo objeto é IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE COM
EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE, LOCALIZADA NA
COMUNIDADE ASSENTAMENTO NAZARÉ, S/N°, RIO AMAZONAS,
EM MANAUS. O efeito da presente portaria passará a vigorar a partir de
29/07/2019.
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
PORTARIA N° 104 / 2019 - SEMINF/GS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no
exercício das prerrogativasque lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,e

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 29 de
julho de 2019.

CONSIDERANDO a edição do Decreto n 1.694, de
09.09.93, alterado pelo Decreto n 2.772 de 28.03.95, alterado pelo
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Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
PORTARIA N° 097/2019 - SEMINF / DAO.
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei Orgânica do Município de Manaus;

contratante, na função mencionada no Anexo Único de que trata o item 1
deste extrato;
3. PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (oito) meses e 08 (oito) dias, no período
compreendido de 01.08.2019 a 08.04.2020.

CONSIDERANDO que o Município de Manaus celebra
Convênios com os governos federal e estadual;

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de julho de 2019

CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar as
atividades de Saneamento Básico empreendidos no Âmbito do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO a necessidade de se atualizar a Portaria
n° 084/2018 - SEMINF/DAO e suas antecessoras;
CONSIDERANDO a necessidade de se atender as
disposições da Lei 1.192 de 31 de dezembro de 2017 - programa de
tratamento e uso Racional das Águas nas Edificações. - PRO-ÁGUAS.

(*) Republicado por ter saído com incorreção no DOM 4649 de 30.07.2019, página 26

RESOLVE
I - DESIGNAR, a servidora, CARLA ROBERTA BARRETO
FREITAS BARBOSA, engenheira civil, CREA nº 31.009, para
SUBSTITUIR o servidor RENATO SILVA MARTINS, engenheiro civil,
CREA 9.142-D/AM, nomeado na Portaria n° 044/2017, a fim de compor a
comissão para a elaboração, acompanhamento e atesto, como também na
fiscalização e execução dos serviços de Saneamento Básico, objeto de
empreendimentos, termos de Contratos e Convênios. Celebrados entre o
Município de Manaus e os governos Federal, Estadual, e entidades
privadas. Passando a ser chamada de Comissão de Aprovação de
Projetos de Drenagem, com a seguinte composição, a saber.
Nome
Lucio Alberto da Rocha
Aderson Santos Marques
Isaias Vieiralves Neto
José Carlos da Cunha Batista
Raidel Pereira de Azevedo
Carla Roberta Barreto Freitas Barbosa

Função
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

II - DESIGNAR o senhor José Jesus Nogueira da Silva
para responder como membro substituto, no impedimento de qualquer
um dos titulares.
III - DETERMINAR que os termos de Convênio sejam
fiscalizados em conformidade com o disposto na Lei n° 8.666/93. A
vigência deste ato tem início na data de sua publicação.
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 01 de
agosto de 2018.

(*) ANEXO UNICO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2018-SEMINF
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS / SERVENTE
Ordem
1

CPF
767.650.672-72

Nome
ERINALDO MARQUES CASTRO

Descrição
Classificado

(*) Republicado por ter saído com incorreção no DOM 4649, de 30.07.2019, página 26.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato da Prestação
de Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob a égide do Regime
de Direito Administrativo, objeto do Edital 001/2018 – PSS 2018.
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o senhor que integra o
anexo único deste Extrato.
3. OBJETO: Prorrogação da prestação de serviços, por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, sob o Regime de Direito Administrativo, nos termos do
artigo 4º, parágrafo único, inciso III, da Lei 1.425/2010, autos do
processo nº 2018/17428/17490/00041.
4. PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 mês e 7 dias a contar 01/08/2019 a
08/04/2020, conforme Anexo Único.
Manaus, 1º de agosto de 2019.

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo
Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo,
celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA –
SEMINF, e o relacionado no Anexo Único que integra este Extrato;

ANEXO
Matricula
134.540-0A

Nome
EDINEUDO DA
SILVA ARAUJO

2. OBJETO: O Termo de Contrato da Prestação de Serviços, presente
no Edital n° 001/2018-SEMINF, firmado de acordo com o artigo 2º, inciso
VII, alínea b da Lei n.º 1.425 de 26.3.2010, do Decreto n.º 0544, de
26.05.2010, do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e § 1.º do
artigo 108, da Constituição do Estado do Amazonas, tem por objeto a
prestação de serviços por tempo determinado, sem vínculo efetivo com a
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Cargo
AUX SERV MUNICIPAIS
SERVENTE

Data de Inicio

Data de Termino

01/08/2019

08/04/2020

Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

MANAUS PREVIDÊNCIA

EXTRATO

(*) PORTARIA N.º 221/2019 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2018MANAUSTRANS, firmado em 22/07/2019.
2.CONTRATANTES: Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do
Trânsito – Manaustrans e a empresa Reche Galdeano & Cia Ltda.
3.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de
prazo da vigência contratual dos serviços de locação de veículos
discriminados no contrato originário, bem como o reajuste de preços.
4.PRAZO: Fica a Cláusula Quinta do Contrato nº 008/2018 prorrogada
por mais 12 (doze) meses, a contar da ordem de execução de serviços.
5.VALOR: O valor global importa a quantia de R$ 903.420,12
(Novecentos e três mil, quatrocentos e vinte reais e doze centavos). Na
ocasião, registra-se o reestabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro em 4,58% sobre o valor mensal dos veículos. Fica registrado o
valor mensal dos veículos em R$ 75.285,01.
6.DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As despesas do presente termo aditivo
foram inicialmente empenhadas na data de 14/07/2019 à conta da
seguinte Programação Orçamentária: NE499/2019 50201.154510127
10530000.02100000.33903918 valor: R$ 18.907,50; NE500/2019
50201.15451012722060000.02100000.33903918 valor: R$ 1.168,51. Os
valores empenhados atendem aos dias complementares ao mês de
julho. Ficando o saldo de R$ 883.344,11 (Oitocentos e oitenta e três mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) a ser empenhado
conforme disponibilidade de cota orçamentária.
7.FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, II c/c art. 65, da Lei nº 8.666/93 e o
Processo Administrativo nº 2019/17269/17285/00070.

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA
E A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM
EXERCÍCIO, na competência que lhe confere o inciso II, do
artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e das atribuições
conferidas pelo artigo 18, inciso V, da Lei nº 2.419/2019 c/c artigo 13,
inciso II e artigo 14, inciso XXX, do Decreto nº 4.364, de 01 de abril de
2019.

Manaus, 22 de julho de 2019.

CONSIDERANDO o Contrato nº 009/2019 (9912465987),
celebrado entre a MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV e o
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, tudo em
conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, artigo 67, e artigo
73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93,
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são:
– Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual; e
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Fiscal
do Contrato são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados à MANAUS PREVIDÊNCIA;
II – Verificar se a entrega dos 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.

EXTRATO

RESOLVE

1. ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017MANAUSTRANS, firmado em 31/07/2019.
2. CONTRATANTES: O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização
do Trânsito - MANAUSTRANS e a empresa David dos Santos Ferreira
Neto e Cia LTDA-EPP.
3. OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato referente
aos serviços de locação de mesas e cadeiras empilháveis, para atender
as necessidades do Manaustrans.
4. PRAZO: 12 (doze) meses a contar de 01/08/2019.
5. VALOR GLOBAL: R$ 42.480,00 (Quarenta e dois mil quatrocentos e
oitenta reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
termo foram inicialmente empenhadas sob o nº 2019NE00496, datada
do dia 17/07/2019, no valor de R$ 3.540,00 (Três mil, quinhentos e
quarenta reais), à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária 50201; Programa de Trabalho 15.451.0127.2206.0000;
Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33903923. Os valores
empenhados atendem ao mês agosto. Ficando o saldo de R$ 38.940,00
(Trinta e oito mil, novecentos e quarenta reais) a ser empenhado
conforme disponibilidade de cota orçamentária.
7. FUNDAMENTAÇÃO: Processo Administrativo nº 2019/17269/17285/0
0076 e Parecer nº 049/2019–SNC/PJU.

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para
exercerem as funções de Gestor, Fiscais e Suplente de Contrato, com
a finalidade de coordenar, acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e
notas fiscais referentes à execução do contrato citado:
NOME
Agnus da Silva Ferreira
Vivian Araújo Noronha
Cláudia da Costa Feijão
Fernando Krichanã dos Santos
Lucas de Souza Batalha

CARGO
Técnico Previdenciário
Chefe do Setor de Atendimento
Chefe de Gabinete
Analista Previdenciário
Chefe do Setor de Manutenção e
Materiais

MATRICULA
000.304-2A
000.009-4A
000.168-8A
000.222-4B

FUNÇÃO
Gestor
Fiscal
Fiscal
Fiscal

000.214-3A

Suplente

II – DETERMINAR que esta portaria entre em vigor na data
da publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 24/07/2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Manaus, 26 de julho de 2019

Manaus, 31 de julho de 2019.

(*) Republicado Integralmente por ter sido publicado com incorreções do DOM,
Edição nº 4648, página 21.
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Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº 003/2016, a contar de 20/07/2019;
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º 07.637.990/0001-12,
sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro Chapada, CEP 69.050-001,
nesta cidade e AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E
INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 00.059.307/0001-68, com endereço comercial na Rua Barão de
Melgaço, n° 3988, Centro Norte, Cuiabá/MT, CEP 78005-3020;
3. OBJETO: O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do prazo de
vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº. 003/2016, referente ao
serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do software de
gestão para Regime Próprio de Previdência Social – SISPREV, bem
como treinamento aos usuários do aplicativo, pelo período de 12 (doze)
meses, a contar de 20/07/2019, e reajuste equivalente a 4,94% (quatro
vírgula noventa e quatro por cento), nos termos do IPCA/IBGE. Dessa
forma, o valor contratual passará de R$ 367.976,76 (trezentos e
sessenta e sete mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e seis
centavos) para R$ 386.154,84 (trezentos e oitenta e seis mil cento e
cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);
4. VALOR GLOBAL: O valor global importa a quantia de R$ 386.154,84
(trezentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e
quatro centavos);
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato foram empenhadas por intermédio da Nota de Empenho N.°
2019NE00326, de 15/07/2019, no valor de R$ 193.077,42 (cento e noventa
e três mil, setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), liberação de
cotas orçamentárias, à conta da rubrica orçamentária: 63201 – Manaus
Previdência; 09.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para
Manutenção Funcional; 2620002 – Taxa de Administração – PFIN;
33904090 - Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC;
6. VIGÊNCIA: O presente termo aditivo terá vigência de 20/07/2019 a
20/07/2020, sendo a publicação do Extrato no Diário Oficial de Manaus
condição indispensável para sua eficácia.

6. VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência por 12 meses, a contar de
24.07.2019, sendo a publicação do Extrato no Diário Oficial de Manaus
condição indispensável para sua eficácia.
Manaus, 24 de julho de 2019.

(*) Republicado Integralmente por ter sido publicado com incorreções no DOM, edição nº 4648,
página 22.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
PORTARIA Nº 072/2019 – MANAUSCULT
ALTERA a Portaria nº 051/2019 – Manauscult,
publicada no DOM 4593 de 09/05/2019, que
designou servidor para exercer a função de
Gestor dos Termos de Colaboração,
celebrados com as Organizações da
Sociedade Civil - OSC, selecionadas no Edital
nº 04/2019 – Manauscult, de acordo com as
determinações contidas na Lei 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto
nº 8.726 de 27 de abril de 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício da
competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do artigo 86
da Lei Orgânica do Município de Manaus, Decreto de 31/07/2013, Lei
Delegada nº 25 de 31/07/2013 e Decreto de 06/01/2017, resolve:

Manaus-AM, 19 de julho de 2019.

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei
n° 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto de
regulamentação nº 8.726 de 27 de abril de 2016;
CONSIDERANDO os termos estabelecidos no Processo
Administrativo n° 2019/16508/16697/00394, relativo ao Edital de
Chamamento Público nº 04/2019 – Manauscult, publicado no Diário
Oficial do Município – DOM, edição 4593 de 09/05/2019;

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços e
Venda de Produtos nº 009/2019 (9912465987), a contar de 24.07.2019;
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF
n.º 07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e, EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT/DIRETORIA REGIONAL DO
AMAZONAS, empresa pública, constituída nos termos do Decreto – Lei
n° 509, de 20 de março de 1969, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 34.028.316/0003-75, com endereço na Rua Pará, n° 885, 1° andar,
Edifício José Frota II, São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69053-070;
3. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação, pelos
CORREIOS, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades
da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste instrumento
contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida;
4. VALOR TOTAL: O valor total estimado do presente contrato importa a
quantia de R$ 4.800,0 (quatro mil e oitocentos reais);
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Contrato foram empenhadas por intermédio da Nota de Empenho
N.° 2019NE00323, de 15 de julho de 2019, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil
e quatrocentos reais), para atender o segundo semestre de 2019, conforme
Cronograma de Desembolso e liberação de cotas orçamentárias, à conta da
rubrica orçamentária: 63201; 09.122.0011.2011.0000 – Contratação de
Serviços para Manutenção Funcional; 02620001 – Taxa de Administração –
PPREV; 3.3.90.39.30 – Serviços de Postagem.

CONSIDERANDO a necessidade de alterar os termos da
portaria nº 051/2019 – Manauscult, publicada no DOM 4593 de
09/05/2019, no que tange designação do gestor do termo;
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor dos
termos de Colaboração a serem celebrados com as Organizações da
Sociedade Civil - OSCs estão previstas no artigo 61 da Lei nº 13.019/2014, in
fine:
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 dos
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 de que trata o art. 59;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);
IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
RESOLVE:
Art. 1º. Substituir o gestor titular designado na Portaria
nº 051/2019 – Manauscult, publicada no DOM 4593 de 09/05/2019, pelo
Servidor VICTOR HUGO PASCARELLI OLIVEIRA, matrícula n° 102.220-2I.
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Art. 2º. As atividades desempenhadas pelo servidor, não
serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
publicação

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de Agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de Agosto de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 066/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 30/07/2019.
PORTARIA Nº 073/2019 – MANAUSCULT
ALTERA a Portaria nº 066/2019 – Manauscult,
publicada no DOM 4636 de 11/07/2019, que
designou servidor para exercer a função de
Gestor dos Termos de Colaboração, a ser
celebrado com a Organização da Sociedade
Civil - OSC, selecionada no Edital nº 007/2018
– Manauscult, de acordo com as
determinações contidas na Lei 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto
nº 8.726 de 27 de abril de 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Decreto de
31/07/2013, Lei Delegada nº 25 de 31/07/2013 e Decreto de 06/01/2017,
resolve:
CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei
n° 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto de
regulamentação nº 8.726 de 27 de abril de 2016;
CONSIDERANDO os termos estabelecidos no Processo
Administrativo n° 2017/16508/16697/00785, relativo ao Edital de
Chamamento Público nº 007/2018 – Manauscult, publicado no Diário
Oficial do Município – DOM, edição 4399, de 13/07/2018;
CONSIDERANDO a necessidade de alterar os termos da
portaria nº 066/2019 – Manauscult, publicada no DOM 4636 de
11/07/2019, no que tange designação do gestor do termo;
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
dos termos de Colaboração a serem celebrados com as Organizações
da Sociedade Civil - OSCs estão previstas no artigo 61 da Lei
nº 13.019/2014, in fine:
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 dos
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 de que trata o art. 59;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);
IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
RESOLVE:

2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a ASSOCIAÇÃO DIFUSÃO
AMAZONAS.
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“Festival Até o Tucupi 2019”, na forma descrita no Projeto aprovado
pela Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação,
publicado no Diário Oficial do Município, edição 4506 de 27/12/2018 e
republicado na edição nº 4517 de 15/01/2019, que passam a fazer parte
deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no Processo
Administrativo nº 2019/16508/16697/00072.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de 04
de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 209/2018-PROJUR/MANAUSCULT,
Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de
27/12/2018, edição n° 4506 e republicado no dia 15 de janeiro de 2019,
edição nº 4517, nos termos e justificativas constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 03 é
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00493 datado de 25/06/2019, no valor de R$ 60.000,00
(sessenta
mil
reais),
conforme
Programa
de
Trabalho
13.392.0126.2202.0000 – Produção, Formação e Difusão Artística e
Cultural do Município de Manaus. Fonte: 01000000, Natureza de despesa
33909225 – Premiações Culturais. Art. Cient. Desp. e outras - Pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018,
o contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na
proposta contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a
contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e que será
proporcionada gratuitamente à população em geral, na programação
cultural do Município de Manaus, em data e local a serem marcados em
conjunto com a MANAUSCULT;
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.

Art. 1º.Substituir o gestor titular designado na Portaria
nº 066/2019 – Manauscult, publicada no DOM 4636 de 11/07/2019, pelo
Servidor VICTOR HUGO PASCARELLI OLIVEIRA, matrícula n° 102.220-2I.
Art. 2º. As atividades desempenhadas pelo servidor, não
serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
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EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, neste ato representada
por seu Diretor-Presidente, Bernardo Soares Monteiro de Paula, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da Lei Orgânica do
Município de Manaus, Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013,
Decreto de 31 de julho de 2013, Lei nº 1.975 de 29 de abril de 2015,
Decreto de 06 de Janeiro de 2017, art. 22, IV da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e demais legislações complementares, Lei n° 2.214, de 04 de abril
de 2017, que institui o Sistema Municipal de Fomento à Cultura –
SISCULT, Decreto nº 4.047 de 03 de abril de 2018 que o regulamenta,
Lei Federal 12.343 de 02 de dezembro de 2010 que institui o Plano
Nacional de Cultura e o inciso III, §1°, art. 216-A da Constituição Federal
torna público o presente Edital de concurso para a premiação de projetos
voltados à área das artes e cultura, excetuando-se algumas categorias
relacionadas ao audiovisual, nos termos e justificativas, constantes no
Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00530.
1. MOTIVAÇÃO
1.1. O Sistema Municipal de Fomento à Cultura – SISCULT constitui-se
em um modelo de construção de políticas públicas para a cultura
operado por meio de editais tendo como objetivo o fomento às atividades
artístico-culturais no âmbito do Município de Manaus, através do
estímulo à produção, formação e difusão cultural, assim como a
promoção, a “democratização” e o “acesso” aos bens culturais e, ainda,
o estímulo às dinâmicas culturais locais e a criação artística. O Edital
nº 007/2019 - Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais se firma
como uma das forças propulsoras do desenvolvimento regional no
âmbito do município de Manaus, uma vez que oportuniza aos artistas e à
população a escolha de suas próprias finalidades culturais ancorado,
sobretudo, por metodologias de alcance através de programas, projetos
e ações de grande enlevo e envergadura. Cabe à Fundação Municipal
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT apoiar e fomentar tais
iniciativas, ao mesmo tempo em que permite o incremento do sistema
produtivo da cultura contribuindo ainda mais para o fortalecimento de
nossa identidade cultural expresso em nossa diversidade, na diversidade
dos modos de fazer e de saberes.
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto deste Concurso a premiação de até 103 (cento e
três) projetos, excetuando-se algumas categorias relacionadas ao
audiovisual, com vistas ao preenchimento da programação cultural do
Município de Manaus/AM.
2.2. Entende-se por “preenchimento da programação cultural” projetos que
sejam realizados no município de Manaus, incluindo aqueles que visam à
promoção, residência, intercâmbio e formação dos artistas e produtores
culturais manauaras em outras regiões brasileiras e nacionalidades.
2.3. Através deste Edital, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos - MANAUSCULT pretende fomentar o desenvolvimento de
atividades culturais, nas mais diversas linguagens buscando apoiar às
manifestações das artes e cultura permitindo aos agentes culturais (de
onde se inclui, como parte do sistema produtivo da cultura, o próprio
público) escolherem suas finalidades culturais.
2.4. Todas as atividades decorrentes da realização dos projetos
contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população.
2.5. O prazo para a realização dos projetos aprovados será de 1 (um)
ano a contar da data do recebimento dos recursos financeiros na conta
indicada pelo proponente conforme o disposto neste edital.
2.6. Cada projeto poderá ser inscrito uma única vez, em apenas 01
(uma) categoria e 01 (um) módulo financeiro. No caso de um mesmo
projeto ser inscrito 02 (duas) vezes, em modalidades distintas ou não,
em versão impressa ou digital, a inscrição anterior será desconsiderada
e terá validade apenas a última inscrição realizada. Em caso do mesmo
projeto ser inscrito mais de 02 (duas) vezes, em modalidades distintas
ou não, em versão impressa ou digital, será desclassificado.
2.7. O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
Parágrafo Primeiro. A exceção discriminada no item 2.1 deste Edital
referindo-se a algumas categorias relacionadas ao audiovisual justifica-se
pelo fato do audiovisual possuir um objeto específico com características e
valores que superam os limites orçamentários programados para este

edital. Assim, e dentro do planejamento do ano vigente, poderá ser lançado
um concurso em específico, portanto, a vedação discriminada acima fica
circunscrita às seguintes modalidades:
a) Formato Telefilme (ficção e documentário);
b) Formato Curta Metragem.
Parágrafo Segundo. Não estão previstos neste Edital, pagamentos de
gastos com reformas, melhorias e manutenção de espaço físico utilizado
pelo proponente, ou ainda, aquisição de bens duráveis e/ou
equipamentos como câmeras fotográficas, filmadoras entre outras
similares.
Parágrafo Terceiro. Para os projetos contemplados que visem à
produção de espetáculos em artes cênicas ou demais apresentações ao
vivo, estes deverão oferecer gratuitamente à população em geral, no
mínimo, a estreia do referido espetáculo e mais 01 (uma) apresentação
do mesmo.
Parágrafo Quarto. Para os projetos contemplados que visem à
produção de material (cd’s, dvd’s, livros, revistas, fanzines e outros),
estes devem disponibilizar:
c) No mínimo, 20 (vinte) unidades a serem entregues à MANAUSCULT
autorizando por escrito a exibição pública de caráter cultural e sem fins
lucrativos.
Parágrafo Quinto. O proponente dos projetos contemplados que visem
à produção de material (cd’s, dvd’s, livros, revistas, fanzines e outros),
ficam cientes de que o Poder Público poderá utilizar o material em
equipamentos culturais do município, inclusive com permissão de
empréstimo aos usuários desses equipamentos e, ainda, a doação das
unidades a entes da Administração Pública e/ou a entidades privadas
sem fins lucrativos e/ou outras que a Administração entender
conveniente e oportuna.
3. DAS DEFINIÇÕES
3.1. Para fins deste Edital, entende-se que:
a) PROJETOS CULTURAIS/OBJETOS DE ARTE são quaisquer
propostas culturais que contemplem as linguagens artísticas, sejam elas
de produção, formação, difusão, intercâmbio, montagem, ocupação,
residências artísticas, gravação de CD, DVD, manutenção de atividades
de grupos, companhias ou coletivos culturais, publicação de obras,
seminários, oficinas, criação de obras em artes visuais, festivais,
mostras, páginas de web, histórias em quadrinhos, periódicos, revistas
entre outras, produzidas de forma isolada ou integrada;
b) RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS: espaços temporários e específicos de
habitação entre artistas/criadores, grupos ou companhias de artes que
ensejem trocas, pertencimentos e reconhecimentos entre eles, nos quais
os artistas/criadores, grupos ou companhias de artes, com seus
trabalhos/intervenções problematizam questões pertinentes aos seus
modos de saber e fazer sua arte experimentando possibilidades criativas
geradas no seio desta relação;
c) OCUPAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL: conjunto de atividades
abrangendo ampla diversidade de expressões artístico-culturais, tais
como, teatro, música, circo, dança, audiovisual, artes visuais, patrimônio
cultural, entre outros, e distintas formas de ações, tais como,
apresentações artísticas, exposições, cursos, seminários, exibições de
filmes, saraus, residências artísticas, entre outras, a serem
desenvolvidas em equipamento cultural público municipal ou privado, de
forma continuada durante período pré-estabelecido com vistas à
promoção da diversidade cultural e a democratização de acesso.
d) RECURSOS AUDIOVISUAIS: compreende apresentações por parte
do proponente, em Power Point, a serem inseridos no computador por
meio de pen drive, durante a Etapa 2 “Do Processo de Avaliação”,
conforme item 8 deste edital.
e) PROPONENTE são Pessoas Físicas ou Jurídicas responsáveis pelos
respectivos projetos inscritos no presente Edital.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Para este Edital, podem se inscrever Pessoas Físicas ou Pessoas
Jurídicas;
4.2. Considera-se inscrição de Pessoa Física, aqueles maiores de 18
anos, capazes, brasileiros natos ou naturalizados, assim como
estrangeiros residentes há pelo menos 02 (dois) anos no Brasil, neste
último caso, comprovados através de contrato de locação do imóvel em
nome do residente estrangeiro ou cônjuge ou comprovante de residência
em nome do mesmo (água, luz, ou telefone). No caso do estrangeiro,
apresentar comprovante de endereço em nome de terceiros ou em caso
de não possuir contrato de locação em seu nome, deverá apresentar
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declaração, acompanhada da cópia de documento de identificação civil
do declarante (nos termos do artigo 2º e seus incisos da Lei
nº 12.037/2009) e cópia do CPF, com assinatura reconhecida em
cartório ou o “Confere com Original” obtido junto a MANAUSCULT,
emitida pelo titular da conta de água, luz ou proprietário do imóvel onde
reside o estrangeiro, informando que o proponente reside no endereço
constante no documento de comprovação da residência, podendo ainda
apresentar declaração emitida pelo Consulado do seu país de origem.
4.3. Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica, aquela realizada por
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou
contrato social e cartão de CNPJ tenha como natureza o
desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística e/ou
cultural.
4.4. Cada concorrente poderá inscrever quantos projetos desejar,
obedecendo ainda ao disposto no item 2.6, podendo ser contemplado
com até 02 (dois) projetos neste edital desde que em categorias
distintas, com exceção de cooperativas de produtores, cooperativas de
artistas, associações, federações e demais representações legais de
categorias artísticas, desde que assim apresentem-se no Formulário de
Inscrição. Cooperativas, associações, federações ou entidades com
representação legal poderão inscrever quantos projetos quiserem de
cada artista e/ou grupo representado, e será obedecido o limite de até 02
(dois) projetos contemplados em categorias distintas de cada artista e/ou
grupo representado no presente Edital.
Parágrafo Único. No caso de inscrições feitas por cooperativas,
associações, federações ou entidades com representação legal, deverá
ser especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou
associado que está sendo representado, bem como, declaração de
representação, com assinatura reconhecida em cartório ou o “Confere
com Original” obtido junto a MANAUSCULT, acompanhada de cópia
documento de identificação civil e CPF do representado. As inscrições
poderão ser feitas:
a) Em versão digital, através do preenchimento do Formulário de
Inscrição I-A ou I-B disponibilizado no sítio vivamanaus.com ou
http://manauscult.manaus.am.gov.br/.
b) Em versão impressa, entregue no endereço abaixo, no setor de
protocolo da MANAUSCULT, conforme horário de expediente vigente.
Os projetos deverão estar devidamente encadernados, envelopados,
lacrados e identificados da seguinte maneira:
DESTINATÁRIO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS MANAUSCULT
EDITAL Nº 007/2019 - CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE CONEXÕES
CULTURAIS
Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM
A/C DIRETORIA DE CULTURA
REMETENTE
TÍTULO DO PROJETO
CATEGORIA
MÓDULO FINANCEIRO
NOME COMPLETO DO PROPONENTE
ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE
5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
a) Os proponentes que escolherem a forma de inscrição digital, para
participar do certame bastam preencher todos os campos disponíveis no
Formulário de Inscrição I-A ou I-B disponível no sítio vivamanaus.com ou
http://manauscult.manaus.am.gov.br/.
5.1. Os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo proponente
deverão ser inseridos por meio de upload e obedecer as seguintes
determinações:
a) Carta de Anuência: upload em arquivo único, formato PDF, de todos
os profissionais citados na ficha técnica, disponível no site
vivamanaus.com, incluindo as Pessoas Jurídicas prestadoras dos
serviços (estúdios, empresas de assessoria etc), se for o caso. Para os
profissionais citados na ficha técnica que utilizem nome artístico, a carta
de anuência deverá informar, além do nome artístico, o nome completo
conforme o Registro Civil;
b) Portfólio do proponente: upload em arquivo único, formato PDF
contendo matérias de jornais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou
certificados e diplomas, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou
mídia de imprensa, local de publicação e data de veiculação do
conteúdo. Não serão aceitos apenas certificados e diplomas como

portfólio devendo ter pelo menos 01 (uma) matéria de jornal e/ou revista
conforme as regras estabelecidas neste tópico. É imprescindível que no
material comprobatório apresentado por meio do portfólio seja possível
identificar nominalmente o proponente do projeto e que se possa fazer a
aferição de sua atuação na área artística e/ou cultural;
c) Cópia de RG e CPF do proponente, se pessoa física ou Cópia do
CNPJ, Cópia do RG e do CPF do representante legal, cópia do contrato
social ou suas alterações consolidadas ou cópia do Estatuto
devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos
e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada da Certidão de
registro no RTD/PJ, se pessoa jurídica: upload em arquivo único, formato
PDF;
d) Documentação específica, quando for o caso, conforme o item 5.4:
upload em arquivo único, em formato PDF, ou ainda através de link de
acesso, nos casos relacionados ao item 5.4, “c”;
e) Documentos adicionais que possam ser complementares ao projeto,
de caráter opcional: upload em arquivo único, formato PDF.
5.2. Os proponentes que escolherem a forma de inscrição impressa a
ser protocolizada na sede da MANAUSCULT no endereço mencionado
no item 4.5 deverão apresentar o Projeto Técnico e as documentações
exigidas neste Edital, contendo:
a) Anexo I - Formulário de Inscrição sendo o I-A (Pessoa Física) ou o I-B
(Pessoa Jurídica) com todos os itens devidamente preenchidos, a saber:
Apresentação, Objetivo, Objetivos Específicos, Justificativa, Cronograma
de execução, Plano estratégico de divulgação, Orçamento Analítico,
Proposta de Contrapartida e Ficha Técnica;
b) Anexo II - Carta de Anuência de todos os profissionais citados na
ficha
técnica,
disponível
em
vivamanaus.com
ou
http://manauscult.manaus.am.gov.br/, incluindo as Pessoas Jurídicas
prestadoras dos serviços (estúdios, empresas de assessoria etc.), se for
o caso. Para os profissionais citados na ficha técnica que utilizem nome
artístico, a carta de anuência deverá informar, além do nome artístico, o
nome completo conforme o Registro Civil;
c) Curriculum do proponente e de todos os profissionais citados na ficha
técnica;
d) Portfólio do proponente contendo matérias de jornais e/ou revistas
e/ou blogs e/ou críticas e/ou certificados e diplomas, todos legíveis, com
identificação do veículo e/ou mídia de imprensa, local de publicação e
data de veiculação do conteúdo. Não serão aceitos apenas certificados e
diplomas como portfólio devendo ter pelo menos 01 (uma) matéria de
jornal e/ou revista e/ou blog conforme as regras estabelecidas neste
tópico. É imprescindível que no portfólio apresentado seja possível
identificar nominalmente o proponente do projeto e que se possa fazer a
aferição de sua atuação na área artística e/ou cultural. O portfólio poderá
ser apresentado impresso ou em mídia digital (Pen Drive ou CD-R)
contendo os documentos em formatos PDF ou JPEG;
e) Cópia de RG e CPF do proponente, se pessoa física. Cópia do CNPJ,
Cópia do RG e do CPF do representante legal, cópia do contrato social ou
suas alterações consolidadas ou cópia do Estatuto, se pessoa jurídica.
f) Documentos adicionais que possam ser complementares ao projeto,
de caráter opcional.
5.3. Além dos documentos relacionados nos subitem 5.1, 5.2 e 5.3, os
projetos, impressos ou digitais, deverão conter a seguinte documentação
específica, conforme o caso:
a) Para projetos de intercâmbio, residência ou com apresentações em
espaços já delimitados no projeto: Carta Convite ou Carta de Aceite da
instituição/espaço onde o proponente irá desenvolver o projeto;
b) Para grupos, companhias ou artistas que queiram ser representados
por Pessoa Jurídica: Declaração ou Procuração do artista ou grupo
representado identificando o proponente como seu Representante Legal
para fins deste Edital, anexando ainda cópia do RG e CPF do
representado;
c) Para projetos cujo objetivo sejam a circulação de objetos de arte
(espetáculos de teatro, dança, circo, música, performance etc): enviar um
vídeo contendo o trabalho proposto na íntegra. Para inscrições em versão
impressa, o vídeo deverá estar em CD ou DVD nos formatos de MP4, AVI
ou WMV. Para inscrições em versão digital o proponente deverá
apresentar o link de acesso no Vimeo ou Youtube. Caso o proponente não
queira disponibilizar publicamente seus vídeos, este deverá informar o link
de acesso com o devido login e senha para consulta privada;
d) Para projetos que visem a realização de festivais e/ou mostras:
comprovar a realização de pelo menos 03 (três) edições através de
portfólio, material gráfico, matérias de jornais, críticas, revistas e outros
contendo claramente as informações de modo que comprove a
realização de edições anteriores de festivais e mostras;
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e) Para projetos que visem a publicação de obras sejam livros, fanzines,
revistas, tabloides e correlatos, inéditos ou não inéditos, físicos ou
digitais: apresentar no mínimo as 40 (quarenta) primeiras páginas ou
50% da obra total a ser publicada. No caso dos livros, revistas, fanzines,
tabloides, jornais e correlatos a serem impressos, os proponentes
deverão informar a tiragem, dimensões e especificações técnicas da
impressão. Em caso de publicação em plataforma digital, o proponente
deverá informar o endereço eletrônico desta;
f) Para projetos que visem a realização de atividades formativas (cursos,
oficinas etc): apresentar as propostas pedagógicas (ementas) de tais
atividades.
g) Para projetos que visem a realização de ocupação artística e/ou
cultural em equipamentos culturais, apresentar o Anexo III – Projeto
Curatorial devidamente preenchido, contendo: justificativa para escolha
do equipamento cultural; detalhamento técnico do equipamento cultural
escolhido com fotos e demais informações acerca da infraestrutura
disponível no local; conceito curatorial da proposta de ocupação artística;
detalhamento da programação e das atividades a serem desenvolvidas
no equipamento cultural durante o período da ocupação; carta de
anuência do equipamento cultural.
Parágrafo Primeiro. A MANAUSCULT não se responsabiliza por
inscrições que não sejam concluídas por problemas com servidores,
provedores de acesso, transmissão de dados, linha de comunicação ou
por lentidão nos servidores.
Parágrafo Segundo. É vedada a inclusão no projeto, seja como
contrapartida ou objeto, de determinações quanto a participação direta
da MANAUSCULT na indicação ou escolha de locais de apresentação,
intervenções urbanas e outros correlatos. A responsabilidade total do
projeto é inteiramente do proponente.
5.4. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e
pelos documentos entregues, bem como pelo projeto apresentado, não
podendo ser alterados ou substituídos após a formalização da entrega
no protocolo da MANAUSCULT ou por meio do envio online.
5.5. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não
poderá alegar desconhecimento.
5.6. O prazo para recebimento das propostas impressas e/ou
digitais é de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de
publicação deste Edital.
Parágrafo único. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou
com prazo de validade vencido.
6. DOS PRÊMIOS, VALORES E PROJETOS CONTEMPLADOS
6.1. O valor total do presente Edital é de R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais), contemplando até 103 (cento e três) projetos culturais nas
seguintes categorias:
a) CATEGORIA A: PRODUÇÃO – Criação de produtos culturais ou
objetos de arte inéditos, tais como criação e montagem de espetáculos
de teatro, dança, circo, ópera, performances e shows musicais,
contemplando ainda a gravação de cd´s, dvd’s, produção de livros,
revistas, fanzines, esculturas, quadros, entre outros;
b) CATEGORIA B: FORMAÇÃO – Projetos voltados às atividades
formativas de caráter educativo, pedagógico e de pesquisa nas áreas da
cultura e das artes em geral a serem realizados no município de Manaus,
como cursos, oficinas, seminários, festivais, mostras, publicações,
manutenção de grupos/cia, registro e memória, entre outros.
c) CATEGORIA C: DIFUSÃO– Circulação de produtos culturais ou
objetos de arte não inéditos, tais como remontagens de espetáculos,
temporadas artísticas, exposições de arte, entre outros, a serem
realizados no município de Manaus.
d) CATEGORIA D: RESIDÊNCIAS E INTERCÂMBIOS – Projetos de
residências artísticas e intercâmbios entre artistas criadores, grupos e
companhias de artes cênicas, além da previsão de participação em
seminários, feiras, festivais, congressos, oficinas, cursos, e outros, que
promovam um trabalho de integração entre profissionais e/ou coletivos
em todo o território regional, nacional e internacional.
e) CATEGORIA E: OCUPAÇÃO ARTÍSTICA E/OU CULTURAL EM
EQUIPAMENTOS CULTURAIS – Projetos que apresentem um conjunto
de atividades com ampla diversidade de expressões artístico-culturais e
distintas formas de ações, tais como, apresentações artísticas,
exposições, cursos, seminários, exibições de filmes, saraus, residências
artísticas, entre outros. O proponente é livre para apresentar sua
proposta de programação para o equipamento cultural escolhido
respeitando as seguintes diretrizes: o equipamento cultural objeto da
ocupação deverá ser de natureza pública (municipal) ou privada; a

programação deverá acontecer de forma continuada contendo
minimamente atividades de sexta a domingo durante o período de 03
(três) meses; a programação deverá abranger diversas expressões
artístico-culturais e conter minimamente atividades de capacitação
técnica e/ou artística e atividades para o público infanto-juvenil.
6.2. A distribuição dos prêmios será realizada de acordo com os
seguintes valores e quantitativos:
CATEGORIA

MÓDULO FINANCEIRO

CATEGORIA A:
PRODUÇÃO

MÓDULO 01
R$ 10.000,00
(Dez mil reais)
MÓDULO 02
R$ 30.000,00
(Trinta mil reais)
MÓDULO 03
R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais)

PROJETOS
CONTEMPLADOS

VALOR TOTAL DO
MÓDULO FINANCEIRO

Até 17 (dezessete)

R$ 170.000,00
(Cento e setenta mil reais)

Até 18 (dezoito)
Até 08 (oito)

VALOR DA CATEGORIA A: PRODUÇÃO

CATEGORIA B:
FORMAÇÃO

MÓDULO 01
R$ 10.000,00
(Dez mil reais)
MÓDULO 02
R$ 30.000,00
(Trinta mil reais)
MÓDULO 03
R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais)

Até 06 (seis)

R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais)

Até 03 (três)

R$ 90.000,00
(Noventa mil reais)

Até 01 (um)

R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais)

VALOR DA CATEGORIA B: FORMAÇÃO

CATEGORIA C:
DIFUSÃO

MÓDULO 01
R$ 10.000,00
(Dez mil reais)
MÓDULO 02
R$ 30.000,00
(Trinta mil reais)
MÓDULO 03
R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais)

R$ 210.000,00 (Duzentos
e dez mil reais)

Até 19 (dezenove)

R$ 190.000,00
(Cento e noventa mil reais)

Até 10 (dez)

R$ 300.000,00
(trezentos mil reais)

Até 05 (quatro)

R$ 300.000,00
(Trezentos mil reais)

VALOR DA CATEGORIA C: DIFUSÃO
MÓDULO 01
R$ 10.000,00
(Dez mil reais)
MÓDULO 02
R$ 30.000,00
(Trinta mil reais)
MÓDULO 03
R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais)

R$ 540.000,00
(Quinhentos e quarenta mil
reais)
R$ 480.000,00
(Quatrocentos e oitenta mil
reais)
R$ 1.190.000,00 (Um
milhão, cento e noventa
mil reais)

R$ 790.000,00
(Setecentos e noventa mil
reais)

Até 04 (quatro)

R$ 40.000,00
(Quarenta mil reais)

Até 03 (três)

R$ 90.000,00
(Noventa mil reais)

Até 03 (três)

R$ 180.000,00
(Cento e oitenta mil reais)

VALOR DA CATEGORIA D: RESIDÊNCIAS E INTERCÂMBIOS

R$ 310.000,00
(Trezentos e dez mil reais)

CATEGORIA D:
RESIDÊNCIAS E
INTERCÂMBIOS

MÓDULO 04
CATEGORIA E:
R$ 75.000,00
Até 04 (quatro)
OCUPAÇÃO
ARTÍSTICA E/OU (Setenta e cinco mil reais)
CULTURAL EM
MÓDULO 05
EQUIPAMENTOS
R$ 100.000,00
Até 02 (dois)
CULTURAIS
(Cem mil reais)
VALOR DA CATEGORIA E: OCUPAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CULTURAIS
TOTAL

R$ 300.000,00
(Trezentos mil reais)
R$ 200.000,00
(Duzentos mil reais)
R$ 500.000,00
(Quinhentos mil reais)
R$ 3.000.000,00
(Três milhões de reais)

6.3. Serão selecionados os projetos que atenderem de modo satisfatório
todos os requisitos previstos, obedecendo ao quantitativo de prêmios
estipulado no item 6.2.
6.4. O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única, depositado
obrigatoriamente na conta bancária (conta corrente) do proponente
Pessoa Física ou Jurídica, descontados os tributos previstos na
legislação em vigor.
6.5. No pagamento à Pessoa Jurídica a conta corrente deverá estar no
nome da empresa. Para o Micro Empreendedor Individual (MEI) será
exigida a conta vinculada ao CNPJ.
Parágrafo único. Os pagamentos às pessoas físicas sofrerão os
descontos previstos em lei, com base na tabela do Imposto de Renda
vigente. Qualquer alteração na legislação até o momento em que os
pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos valores
que serão depositados. Os prêmios pagos à Pessoa Jurídica, embora
não sofram retenção na fonte, não estão isentos de tributação.
6.6. A Comissão de Seleção poderá não utilizar todo o orçamento
previsto para o Edital N° 007/2019- Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais se julgar que os projetos apresentados não atendem
aos objetivos e critérios estabelecidos neste Edital.
Conforme o disposto no art. 10 do Decreto nº 4.047/2018 que
regulamenta o SISCULT, em caso de não preenchimento do número
total de vagas em alguma das 05 (cinco) categorias dispostas no
subitem 5.2 deste edital, a Comissão de Seleção poderá sugerir ao
Diretor-Presidente da MANAUSCULT o remanejamento dos valores de
prêmios para os projetos suplentes entre categorias do edital, se julgar
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que os projetos apresentados não atendem aos critérios de seleção
realizando assim a redistribuição dos prêmios, desde que respeitando
rigorosamente a ordem de classificação geral dos projetos avaliados
pela Comissão de Seleção. No caso de remanejamento dos valores de
prêmios, o quantitativo total de projetos a serem selecionados e
premiados por este edital de até 103 (cento e três) poderá ser alterado
para mais, desde que respeitado a dotação orçamentária estabelecida.
7. DAS VEDAÇÕES
7.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam
relações de parentesco com membros da Comissão de Seleção e com
servidores da MANAUSCULT até 3º grau;
b) Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos;
c) Servidores da MANAUSCULT ou pessoas que possuam parentescos
com estes até o 3º grau, com exceção de servidores que se encontram
aposentados (inativos);
d) Pessoas Físicas que possuam relações de parentesco com membros
da Comissão de Seleção até o 3º grau;
e) Membros da Comissão Técnica e membros da Comissão de Seleção;
f) Projetos ou documentações postados fora do período estabelecido;
g) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida;
h) Concorrentes contemplados pelos Editais realizados pela
MANAUSCULT nos exercícios anteriores e que estejam inadimplentes
ou que estejam em situação irregular junto a MANAUSCULT, aos
órgãos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, até o término
das inscrições;
i) A troca do proponente;
j) Qualquer alteração que implique em modificação das informações,
documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto;
k) Órgãos públicos, escolas e academias.
8. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
8.1. As propostas serão avaliadas em 03 (três) etapas:
a) Etapa 1: análise e habilitação de projetos pela Comissão Técnica, de
caráter eliminatório;
b) Etapa 2: análise dos projetos, incluindo a arguição oral, pela
Comissão de Seleção, de caráter classificatório;
c) Etapa 3: análise documental, de caráter eliminatório.
8.2. A análise e habilitação da documentação e das propostas serão
feitas por uma Comissão Técnica, designada pelo Diretor-Presidente da
MANAUSCULT para este fim obedecendo aos critérios técnicos e
objetivos expressos neste edital, a partir da documentação apresentada
conforme o item 5.
8.3. Os proponentes cujos projetos forem habilitados pela Comissão
Técnica serão convocados a apresentar seus projetos por meio de
arguição oral à Comissão de Seleção, obedecendo aos critérios
expressos nos subitens 8.12 e 8.13.
8.4. A arguição oral deverá ser feita pelo proponente ou por aquele a quem
este indicar, desde que seja um dos profissionais citados na ficha técnica.
8.5. O proponente ou quem este indicar deverá expor seu projeto em até
10 (dez) minutos. Outros 5 (cinco) minutos serão utilizados pelo
proponente ou quem este indicar para responder às perguntas da
Comissão de Seleção. A Comissão de Seleção terá mais 5 (cinco)
minutos para finalizar o processo e cumprir outros procedimentos usuais.
Parágrafo Primeiro. É facultado ao proponente ou quem este indicar a
utilização de recursos audiovisuais no ato de sua apresentação.
Parágrafo Segundo. A MANAUSCULT disponibilizará 01 (um)
computador com 01 (uma) entrada USB, sonorização de pequeno porte,
projetor e tela de projeção. A MANAUSCULT não se responsabiliza por
problemas ocasionados pela incompatibilidade técnica entre os
equipamentos técnicos por ela fornecidos e aqueles disponibilizados
pelo proponente ou quem este indicar para a arguição oral. Caso isto
ocorra e não for ocasionado por falha dos equipamentos técnicos
disponibilizados pela MANAUSCULT, o proponente não poderá requerer
novo agendamento.
Parágrafo Terceiro. A arguição oral do proponente ou quem este indicar
será registrada em gravação de áudio e vídeo. Ao submeter o projeto, o
proponente tem conhecimento e autoriza o registro para uso interno da
MANAUSCULT com objetivo exclusivo do certame licitatório, de acesso
somente pelo proponente durante a fase de recursos, se assim desejar.
Parágrafo Quarto. O indicado do proponente para a arguição oral do
projeto só terá a chance de fazê-lo se o proponente se fizer presente no
dia e hora agendado pela MANAUSCULT.

Parágrafo Quinto. É obrigatória a arguição oral do projeto perante a
Comissão de Seleção. Caso contrário, o projeto será desclassificado.
8.6. Toda e qualquer despesa decorrente da participação no edital, será
de exclusiva responsabilidade do proponente.
8.7. O proponente ou quem este indicar deve comparecer ao local
determinado no calendário de apresentações publicado no
vivamanaus.com, com no mínimo 20 (vinte) minutos de antecedência do
horário marcado para sua arguição oral, portando documento de
identificação oficial com foto que comprove ser o proponente do projeto e
do profissional citado na ficha técnica, se for o caso.
8.8. Caso o proponente ou quem este indicar não comparecer à arguição
oral será eliminado do certame.
8.9. A Comissão de Seleção será composta por 07 (sete) membros,
sendo:
a) 01 (um) membro representante da Fundação Municipal de Cultura,
Turismo e Eventos – MANAUSCULT, a ser designado pelo DiretorPresidente da MANAUSCULT, a quem cabe presidir a Comissão,
conforme o art. 5°, §3° da Lei 2.214 de 04 de abril de 2017;
b) 03 (três) membros representantes da Sociedade Civil, com notório
conhecimento na área das artes e/ou cultura, indicados por agentes
culturais e/ou por instituições culturais, universidades e/ou entidades
representativas ligadas à área das artes e cultura, a serem nomeados
pelo Diretor-Presidente da MANAUSCULT, oriundos do município de
Manaus;
c) 03 (cinco) membros representantes da Sociedade Civil, com notório
conhecimento na área das artes e/ou cultura, indicados pela
MANAUSCULT, a serem nomeados pelo Diretor-Presidente da
MANAUSCULT;
8.10. Em caso de sobreposição de indicações, caberá ao DiretorPresidente da MANAUSCULT a indicação de outros nomes visando à
composição completa das comissões, que são soberanas quanto às
suas decisões.
8.11. A Comissão de Seleção poderá indicar, além das propostas
aprovadas, propostas consideradas suplentes. Os projetos considerados
suplentes serão contemplados em caso de perda do direito de algum dos
projetos selecionados ou na hipótese do proponente contemplado não
comparecer para assinar o Termo de Concessão de Apoio Financeiro ou
recusar-se a fazê-lo, ou não apresentar todos os documentos solicitados.
8.12. A avaliação dos projetos levará em conta os seguintes critérios,
com o mesmo peso e com pontuação específica, totalizando o máximo
de 100 (cem) pontos:
a) Excelência técnica e relevância cultural da proposta (0 – 30);
b) Aspectos de criatividade e de inovação (0 – 20);
c) Exequibilidade orçamentária (0 - 20);
d) Qualificação dos profissionais envolvidos (0 – 15);
e) Proposta de Contrapartida (0 - 15).
De 0 a 20 Pontos: Projeto Insuficiente
De 21 a 40 Pontos: Projeto Insatisfatório
De 41 a 60 Pontos: Projeto Regular
De 61 a 80 Pontos: Projeto Bom
De 81 a 100 Pontos: Projeto Excelente
8.13. A análise dos critérios acima deverá levar em consideração os
seguintes conceitos:
a) Excelência técnica e relevância cultural da proposta: entende-se
por excelência técnica e relevância cultural, um projeto que possa ser
reconhecido e tomado como modelo, em sua área artística ou cultural,
por seu conceito e conteúdo, por seu conjunto de atributos técnicos e
estéticos, por sua capacidade de preencher lacunas ou suprir carências
constatadas com justa conveniência e oportunidade primando pela
qualidade do projeto em termos de abordagem cultural e/ou artística.
b) Aspectos de criatividade e de inovação: uso de criatividade e
elementos inovadores do ponto de vista estético e/ou temático.
Identificação e reconhecimento de oportunidades, escolha pelas
melhores opções, capacidade de empreender e assumir riscos,
criticidade e pensamento estratégico que permitam a solução de
problemas ou demanda visando o aperfeiçoamento no ambiente
produtivo ou social que resulte em novos processos, modelos, bens ou
serviços.
c) Exequibilidade orçamentária: compreende a viabilidade técnica do
projeto sob o ponto de vista dos gastos aferidos, a relação custobenefício, sua execução e a adequação ao objeto e objetivos previstos
neste Edital. O valor total do orçamento do projeto deverá ser o valor
integral do módulo financeiro, ou seja, 100% do valor estabelecido
conforme subitem 5.2 deste Edital, cabendo à desclassificação do
proponente caso o valor apresentado no projeto seja inferior. Caso o
[

DOM | Edição 4652 | Página 14

Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
valor do projeto seja superior ao módulo financeiro, o proponente deverá
informar as fontes de recursos que irão complementar e possibilitar a
realização do projeto para que a Comissão de Seleção tenha condições
de avaliar a exequibilidade do mesmo.
d) Qualificação dos profissionais envolvidos: aptidão do proponente
e da equipe apresentada na ficha técnica para realizar a gestão e
execução do projeto proposto através da análise da carreira dos
profissionais citados, verificando a coerência ou não em relação às
atribuições que serão executadas por eles no projeto.
e) Proposta de Contrapartida: contrapartida social que se reverta em
benefício à população, que possua elevada qualidade técnica e impacto
perante a comunidade atingida. A contrapartida deve observar aspectos
de consistência e abrangência da proposta de atividades ou serviços a
serem realizados pelo proponente com seus próprios recursos, como
forma de retribuir à sociedade os recursos a ele fornecidos por meio
deste Edital. As obrigatoriedades referentes à quantidade mínima de
apresentações gratuitas e à entrega de materiais a serem realizadas
pelo proponente sobre as quais versam o Parágrafo Terceiro e o
Parágrafo Quarto do item 2 deste edital não se configuram como
contrapartida, sendo estas condicionantes à participação neste certame.
8.14. Serão selecionados os projetos que obtiverem as maiores
pontuações na avaliação da Comissão de Seleção.
8.15. Será considerada a nota de 61 (sessenta e um) pontos como nota
mínima para classificação. Os projetos que não atingirem esta nota
estarão automaticamente desclassificados.
8.16. Serão desclassificados os projetos que receberem média “zero” em
algum dos critérios de julgamento estabelecidos no item 8.12 e 8.13.
Neste caso, a nota deverá ser devidamente justificada pela Comissão de
Seleção.
8.17. Cada membro da Comissão de Seleção atribuirá uma única nota
para cada item respectivo da proposta avaliada ficando à critério de cada
membro da Comissão de Seleção apresentar argumentos adicionais que
fundamentem a sua nota.
8.18. As notas atribuídas abaixo da pontuação máxima para cada critério
de julgamento poderão apresentar argumentos adicionais que
fundamentem a sua nota pela Comissão de Seleção levando em conta
os conceitos estabelecidos no item 8.13.
8.19. A nota final de cada projeto será a média aritmética simples das
notas atribuídas pelos avaliadores, sendo esta, bem como aquelas
atribuídas pelos avaliadores do projeto de acesso exclusivo do
proponente mediante solicitação formal e protocolizada na
MANAUSCULT.
8.20. Em caso de empate será considerada a maior nota média
aritmética no item “Excelência Técnica e relevância cultural da proposta”.
Permanecendo o empate serão consideradas as notas médias dos
critérios subsequentes até que haja o desempate.
8.21. Persistindo o empate entre as notas, a Comissão de Seleção, por
maioria absoluta, estabelecerá o desempate a partir de critérios
estabelecidos por eles e explicitados em ata.
Parágrafo Primeiro. Os projetos que não forem apresentados de acordo
com o previsto neste edital e que, por ventura tenham sido erroneamente
habilitados e/ou classificados pelas comissões técnica e de seleção,
quando percebido o equívoco serão inabilitados ou desclassificados
independente do estágio no qual se encontre o processo de avaliação
deste Edital (habilitação, avaliação ou análise documental), incluindo a
fase de homologação.

9.5. O resultado da Etapa 2: avaliação de projetos pela Comissão de
Seleção, de caráter classificatório, conterá a lista geral dos classificados
e não classificados constando o nome do proponente, nome do projeto,
categoria, módulo financeiro e nota final.
9.6. Para cada etapa, após a data da divulgação do resultado, será
concedido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis (artigo 109, I da Lei
n° 8.666/93), para que os proponentes inabilitados possam interpor
recursos, os quais deverão ser entregues por escrito (explicando o
argumento em questão) e protocolizado no endereço discriminado no
item 4.5, destinados aos Presidentes das Comissões Técnica ou de
Seleção, conforme o caso, designados por esta Fundação.
9.7. Os recursos serão avaliados por, pelo menos, 02 (dois) membros da
Comissão Técnica, na Etapa 1, e 02 (dois) membros da Comissão de
Seleção, na Etapa 2.
9.8. Durante a fase recursal não será permitida a juntada e
complementação de documentos obrigatórios e não enviados pelo
proponente no momento da inscrição.
Parágrafo Único. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item,
serão consideradas as publicações do Diário Oficial do Município (D.O.M.).

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS

10.1.2. Proponente Pessoa Jurídica:
a) Cópia do RG e CPF do representante legal;
b) Cópia de 01 (um) comprovante de domicílio comercial atualizado com
data de vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta de energia,
água ou telefone) em nome da Pessoa Jurídica. Caso o proponente
pessoa jurídica não possua comprovante de domicílio comercial em seu
nome, este deverá apresentar o contrato de locação do imóvel e o
comprovante atualizado em nome do locatário;
c) Cópia do cartão bancário BRADESCO, conforme exigido pelo Decreto
n° 9.406 de 19/12/2007, em nome da empresa e/ou entidade ou cópia
do Contrato de Abertura de Conta Corrente no mesmo banco;
d) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria, (ambos
devidamente registrados no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos- RTD), Contrato Social ou Requerimento de Empresário,
bem como suas alterações contratuais;
e) Comprovante de inscrição no CNPJ;
f) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União, válida, obtida através do endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br;

9.1. Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação das
etapas, resultado final, homologação e demais atos relacionados a este
certame através do Diário Oficial do Município de Manaus – DOM pelo
endereço eletrônico http://dom.manaus.am.gov.br/ secundarizados pelo
site vivamanaus.com e/ou manauscult.manaus.am.gov.br.
9.2. Após o resultado final da Etapa 1 será publicado o calendário de
apresentações da arguição oral dos projetos, Etapa 2.
9.3. O calendário de apresentações indicando o dia e horário de
comparecimento do proponente ou quem este indicar para a arguição oral
será divulgado no vivamanaus.com ou manauscult.manaus.am.gov.br.
9.4. Para a etapa 2, caso o proponente queira a cópia da gravação de
sua arguição oral, este poderá requerê-la somente durante a fase
recursal, após a divulgação do resultado. A Comissão de Seleção
disponibilizará a gravação através de link do Youtube enviado ao e-mail
do proponente informado no Formulário de Inscrição. O link seguirá em
modo privado ficando disponível exclusivamente para o proponente, que
se responsabiliza pelo seu uso a partir do envio.

10. DOS PROJETOS CLASSIFICADOS
10.1. Os projetos classificados na Etapa 2 serão automaticamente
conduzidos a Etapa 3 devendo estes enviarem para o endereço indicado
no item 4.5, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, improrrogáveis, a
contar da data de publicação do resultado final da Etapa 2, logo após as
fases recursais, no Diário Oficial do Município (D.O.M), os seguintes
documentos:
10.1.1. Proponente Pessoa Física:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia de 01 (um) comprovante de residência atualizado com data de
vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta de energia, água ou
telefone) em nome do proponente ou de parente de primeiro grau. Caso
o proponente não possua comprovante de residência em seu nome ou
de parente de primeiro grau, este deverá apresentar o Anexo V Declaração de Residência em Nome de Terceiros devidamente
preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel, comprovante de
residência atualizado do proprietário do imóvel e cópia do documento de
identificação civil (RG, CNH, CTPS ou similares contendo fotografia) do
proprietário do imóvel;
c) Cópia do cartão bancário BRADESCO conforme exigido pelo Decreto
n° 9.406 de 19/12/2007 ou cópia do Contrato de Abertura de Conta
Corrente no mesmo banco;
d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (Receita Federal), válida, obtida através do
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br;
e) Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não
contribuintes, válida, obtida através do endereço eletrônico
www.sefaz.am.gov.br;
f) Certidão Negativa Municipal (SEMEF), válida, obtida através do
endereço eletrônico www.semef.manaus.am.gov.br;
g) Para os proponentes que realizaram a inscrição na versão digital:
entregar todos os documentos acima elencados e mais aqueles outros
listados no item 5.1 e 5.2, em versão impressa e protocolizada na sede
da MANAUSCULT;
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g) Certidão Negativa de débitos de Tributos Estaduais (SEFAZ) para
contribuintes ou não contribuintes, válida, obtida através do endereço
eletrônico www.sefaz.am.gov.br;
h) Certidão Negativa de débitos de tributos municipais (SEMEF), válida,
obtida através do endereço eletrônico www.semef.manaus.am.gov.br;
i) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), válida, obtida através do endereço eletrônico
www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp;
j) Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do
endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao/.
k) Para os proponentes que realizaram a inscrição na versão digital:
entregar todos os documentos acima elencados e mais aqueles outros
listados no item 5.1 e 5.2, em versão impressa e protocolizada na sede
da MANAUSCULT.
Parágrafo Primeiro. Para projetos de formação, intercâmbio ou
residências artísticas a serem realizadas no exterior, o proponente
deverá enviar cópia do Passaporte válido e do Visto de todos os
viajantes, caso o destino exija tais documentos de entrada no país, no
prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, improrrogáveis, a contar da
data de publicação do resultado final.
Parágrafo Segundo. O proponente fica ciente de que todas as certidões
relacionadas nos itens 10.1.1 e 10.1.2 deverão estar válidas durante
todo o processo de formalização do pagamento até o seu recebimento.
Parágrafo Terceiro. A ausência de manifestações e/ou a não entrega
da documentação mencionada nos itens 10.1.1 e 10.1.2 nos prazos
estabelecidos será tomada como desistência da participação do
proponente do Edital N°007/2019 - Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais.
Parágrafo Quarto. De acordo com o artigo 43 da Lei nº 123/2006, as
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certame licitatórios deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal
no prazo estabelecido neste edital, mesmo que esta apresente alguma
restrição devendo ser observado pelo proponente os requisitos exigidos
no citado artigo e nos seus parágrafos 1º e 2º.
Parágrafo Quinto. A não entrega da documentação no prazo
estabelecido ensejará na desclassificação do proponente.
10. DA CONTRAPARTIDA
10.1. Os proponentes contemplados no 007/2019-Concurso-Prêmio
Manaus de Conexões Culturais, além de concluírem o projeto conforme
apresentado, deverão oferecer à MANAUSCULT a(s) contrapartida(s)
indicada(s) no corpo do projeto inscrito e que será(ão) proporcionada(s)
gratuitamente à população em geral, na programação cultural do
Município de Manaus, em data e local indicados pelo proponente e
autorizado pela MANAUSCULT.
10.2. Em caso de não cumprimento da contrapartida por parte do
proponente contemplado, este fica obrigado a devolver o valor integral
do prêmio, acrescido de juros e correção monetária, bem como,
impedido de prestar serviços à Administração Pública Municipal pelo
prazo de 2 (dois) anos.
10.3. O agendamento da contrapartida deverá ser comunicado por meio
de ofício, protocolizado na sede da MANAUSCULT, em até 15 (quinze)
dias corridos antes da sua realização. O ofício deverá especificar o nome
do projeto, o contato do responsável e todas as informações necessárias
para o seu acompanhamento por parte da MANAUSCULT. O objetivo do
agendamento, além do acompanhamento da execução dos projetos
contemplados e suas contrapartidas, é apoiar a divulgação dos mesmos.
Parágrafo único. As contrapartidas deverão ser executadas conforme
descrito no projeto inscrito e selecionado.
10.4. A realização das contrapartidas não serão validadas sem a
anuência prévia da MANAUSCULT que deverá, em resposta ao ofício,
dar o autorizo para a realização.
10.5. O proponente deverá elaborar um relatório de cumprimento do
objeto e contrapartidas do projeto, a ser enviado à MANAUSCULT para
apreciação e finalização do processo.
10.6. A execução do objeto e das contrapartidas podem ou não serem
acompanhadas in loco por um representante da MANAUSCULT para
efeitos fiscalizatórios.
10.7. A fiscalização se dará por meio de pelo menos 01 (um) técnico da
Diretoria de Cultura da MANAUSCULT que irá analisar as informações
apresentadas no relatório e verificar a compatibilidade com o projeto
aprovado pela Comissão de Seleção. Após, emitirá um Despacho nos
autos do processo atestando o cumprimento do projeto.

11. DAS OBRIGAÇÕES
11.1. É dever do responsável pelo projeto premiado cumprir fielmente o
disposto no Termo de Concessão de Apoio Financeiro e realizar todas
as atividades nas formas e condições em que foram selecionadas.
11.2. É obrigatória a inserção da logomarca da MANAUSCULT e
Prefeitura de Manaus nas peças promocionais, bem como menção ao
apoio recebido em entrevistas e outros meios de comunicação
disponíveis ao beneficiado. As logomarcas serão disponibilizadas a
todos os contemplados através de e-mail.
11.3. As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social, e não poderão trazer nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal.
11.4. As peças gráficas, bem como os spots de rádio e tv, se houver,
além do uso da marca da MANAUSCULT deverão obedecer às medidas
disponíveis no site da MANAUSCULT.
11.5. Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os
materiais de divulgação do projeto à aprovação da MANAUSCULT.
11.6. No caso da necessidade de alteração do projeto durante o período
de realização, os contemplados deverão solicitar à MANAUSCULT
autorização para as modificações com antecedência de 30 (trinta) dias
corridos, via ofício, acompanhada de justificativa assinada pelo
proponente, desde que a solicitação não descaracterize a natureza e a
qualidade do projeto na forma em que foi selecionado. A Diretoria de
Cultura da MANAUSCULT terá até 15 (quinze) dias corridos para
realizar a análise da solicitação, deferindo-a ou não.
11.7. Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos,
os custos, direitos autorais, de imagem, encargos e demais despesas
operacionais, não cabendo à MANAUSCULT nenhum custo adicional.
11.8. Os proponentes devem, obrigatoriamente, realizar o agendamento
da execução do projeto (objeto e contrapartidas) por meio de ofício na
sede da MANAUSCULT, em até 15 (quinze) dias corridos antes da sua
realização. O ofício deve especificar o nome do projeto, o contato do
responsável e todas as informações necessárias para o seu
acompanhamento por parte da MANAUSCULT.
Parágrafo Único. A realização das atividades do projeto (objeto e
contrapartidas) não serão validadas sem a anuência prévia da MANAUSCULT
que deverá, em resposta ao ofício, dar o autorizo para a realização.
11.9. Em até 30 (trinta) dias após o término da execução integral do
projeto será obrigatória a apresentação de um relatório final detalhado
por parte do proponente de modo a comprovar a execução do projeto,
bem como de suas contrapartidas, contendo além da descrição da
execução, fotos, matérias de jornais (e/ou blogs, sites), críticas
declarações e/ou vídeos, e que será atestado por 01 (um) técnico da
MANAUSCULT. O relatório deverá ser enviado em cópia impressa, via
ofício, devidamente assinada pelo proponente.
11.10. O prazo de vigência do Termo de Concessão de Apoio Financeiro
será de 01 (um) ano a contar do recebimento dos recursos na conta do
proponente.
11.11. A contagem do prazo de realização do projeto terá início a partir
da data de pagamento do presente Edital.
11.12. Em caso de necessidade de prorrogação do prazo de realização
do projeto, o proponente fica obrigado a realizar solicitação prévia,
devidamente justificada, à MANAUSCULT, para análise de pedido e
decisão a respeito por parte da autoridade competente.
11.13. O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais
e de contato atualizados durante todo o período de vigência deste Edital e
Termo de Concessão de Apoio Financeiro. A MANAUSCULT não se
responsabiliza por qualquer prejuízo que possa decorrer, direta ou
indiretamente, em razão do atraso e/ou falta desta atualização e que leve à
inviabilidade de comunicação oficial com o proponente.
Parágrafo Único. No caso de o projeto selecionado não cumprir
quaisquer dos itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e
itens exigidos neste Edital conforme as características estabelecidas, os
recursos financeiros recebidos deverão ser devolvidos integralmente à
MANAUSCULT, atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes de
sua aplicação, quando for o caso, na forma da legislação vigente, sem
prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do Programa de
Trabalho: 13.392.0126.2202 – PRODUÇÃO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO
ART´SITICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS. Natureza de
despesa: 33903105; Fonte de recurso: 0100 – RECURSOS ORDINÁRIOS,
sendo seu valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
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12.2. A liberação do recurso para os projetos contemplados se dará após
assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro entre o proponente e
a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT.
12.3. O recurso financeiro concedido será depositado exclusivamente em
conta corrente do Banco Bradesco, em nome do proponente do projeto.
12.4. Caso a totalidade do valor previsto neste Edital não seja utilizada
no apoio a projetos, mediante justificativa expressa em ata pela
Comissão de Seleção, a MANAUSCULT poderá destinar o recurso
remanescente ao lançamento de um novo Edital, isto caso não haja
desacordo com os dispositivos constitucionais.
13. DOS PRAZOS PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, APRESENTAÇÃO
DE PROPOSTAS, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO
DO EDITAL DE CONCURSO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
Prazo para impugnação do
Edital.
Prazo para apresentação das
propostas.
Prazo para apresentação de
recursos.
Homologação do resultado
final.
Do prazo para realização das
atividades.

Artigo 41, §1º e 2ª da Lei 8666/93.
45 dias a contar da data da publicação do edital no Diário Oficial
do Município-DOM.
Artigo 109, I, da Lei 8.666/93. (O prazo começa a contar a partir do
primeiro dia útil, após a publicação do resultado).
Concluída a fase licitatória do processo, após os trâmites legais,
a MANAUSCULT procederá a homologação do certame, se assim
entender oportuno e conveniente.
O prazo para a realização das atividades será de 1 (um) ano a
contar da data do recebimento dos recursos financeiros na conta
do proponente.

14.13. Os proponentes que se fizerem representar por procuradores,
deverão apresentar à MANAUSCULT, procuração pública lavrada em
cartório, com poderes específicos, assim que forem convocados para
apresentarem os documentos necessários para a formalização do
processo administrativo;
14.14. Os proponentes convocados para assinatura do termo de
concessão de apoio financeiro terão até 05 (cinco) dias úteis para
assinatura dos termos, a contar da data do documento oficial da
convocação, sob pena de eliminação;
14.15. Em caso de dúvidas o proponente poderá entrar em contato
através do endereço eletrônico cultura.manauscult@gmail.com ou pelo
telefone (92) 3215-2127.
14.16. Os casos omissos serão dirimidos pela MANAUSCULT.
14.17. É parte integrante deste Edital:
a) Formulário de Inscrição I-A ou I-B (para projetos digitais);
b) Anexo I – Formulário de Inscrição I-A e I-B (para projetos impressos);
c) Anexo II – Carta de Anuência;
d) Anexo III – Projeto Curatorial;
e) Anexo IV – Termo de concessão de apoio financeiro;
f) Anexo V – Declaração de Residência em Nome de Terceiros;
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de agosto de 2019.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO I – A
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PESSOA FÍSICA
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
1. TÍTULO DA PROPOSTA
1.1 Categoria
( ) A: Produção

( ) B: Formação

( ) D: Residências e intercâmbios

( ) C: Difusão
( ) E: Ocupação de
Equipamentos Culturais

1.2 Módulo Financeiro
( ) Módulo 01 - R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
( ) Módulo 02 - R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
( ) Módulo 03 - R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
( ) Módulo 04 - R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)
* Exclusivo para a Categoria E - Ocupação Artística e/ou Cultural em Equipamentos
Culturais.
( ) Módulo 05 - R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
* Exclusivo para a Categoria E - Ocupação Artística e/ou Cultural em Equipamentos
Culturais.
1.3 Segmento do Projeto
( ) Audiovisual
( )
( ) Dança ( ) Música ( )
( ) Teatro
Artesanato
Performance
( ) Hip Hop
( ) Artes
( ) Circo
( ) Patrimônio Cultural
( ) Cultura
Visuais
Popular
( ) Mídias Digitais
( ) Artes
( ) Outro. Especifique:
Integradas
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
2.2
Data
de
2.1 Nome
nascimento
PROPONENTE PESSOA FÍSICA

14.1. Este edital será publicado no Diário Oficial do Município (D.O.M),
bem como as portarias preliminares e finais de habilitação e seleção, e
estará disponível, ainda, no site da MANAUSCULT – vivamanaus.com e
manauscult.manaus.am.gov.br.
14.2. Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem
em dia de normal expediente na MANAUSCULT, ficam automaticamente
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
14.3. Caso o proponente aprovado fique inadimplente com a Fazenda
Municipal, Estadual, Federal, FGTS e/ou Justiça do Trabalho após a
homologação do resultado final, ou seja, durante a etapa de
formalização e tramitação do processo de pagamento, este terá o seu
processo sobrestado e lhe será concedido o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos para regularização da inadimplência sob pena de perder o
direito ao prêmio caso não o faça dentro do prazo estabelecido.
14.4. Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do prêmio
ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por parte
do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a
outro(s) proponente(s) classificado(s) como suplente, sendo observada a
ordem de classificação discriminada pela Comissão de Seleção.
14.5. A MANAUSCULT não se responsabilizará pelas licenças,
autorizações e direitos autorais e quaisquer outros necessários para a
realização das atividades previstas nos projetos contemplados, sendo
essas de total responsabilidade dos proponentes.
14.6. A MANAUSCULT não se responsabiliza por qualquer incidente ou
danos consequentes de qualquer tipo, direto ou indireto, decorrente da
realização do projeto contemplado.
14.7. Os contemplados autorizam, desde já, a MANAUSCULT e a
Prefeitura de Manaus o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em
suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer
ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual,
imagens, fotografias e os relatórios de atividades dos serviços aprovados
neste Edital e demais direitos patrimoniais.
14.8. À MANAUSCULT e à Prefeitura de Manaus fica reservado o direito
de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos ou
justificativas para tais procedimentos devidamente apresentados nos
autos do processo de origem.
14.9. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o
presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.10. Os proponentes que entregarem de forma incompleta os
documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão
suas propostas inabilitadas.
14.11. O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e
condições dos termos integrais deste Edital.
14.12. A documentação e os projetos inscritos de forma impressa dos
proponentes inabilitados poderá ser retirada num prazo de até 30 (trinta)
dias a contar da data de publicação da homologação dos resultados.
Caso contrário, os mesmos serão incinerados pela MANAUSCULT;

2.3 Nome artístico

2.4 CPF

2.5 Carteira de identidade

2.6 Data de emissão

2.7 Órgão expedidor

2.8 Telefone

2.9 Tel. celular

2.10 Fax

2.11 Endereço eletrônico (e-mail)

2.12 Profissão

2.13
Logradouro
Avenida, etc)

2.14 Número

2.15 Complemento

2.17 UF

2.18 CEP

2.16 Município

(Rua,

3. APRESENTAÇÃO (apresente de forma clara e coesa o que se pretende com o
projeto)
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
2.1 Razão Social

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6. JUSTIFICATIVA

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (descreva as etapas de execução do projeto
incluindo as atividades realizadas em cada etapa e a quantidade de tempo
empregado em cada uma)
PRÉ-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL
ATIVIDADE
DESENVOLVIDA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11
12
Reunião de
X
Produção
Pesquisa
X
...

PROPONENTE PESSOA JURÍDICA

4. OBJETIVO

2.2 Nome Fantasia
2.4 Inscrição Municipal
e/ou Inscrição Estadual

2.3 CNPJ
2.5 Telefone Comercial

2.6 Tel. celular

2.7 Endereço eletrônico (e-mail)
2.8 Logradouro (Rua, Avenida, etc)

2.9 Número

2.10 Município

2.11 UF

3. CONTATO DO REPRESENTANTE LEGAL
3.1 Nome completo

3.2 Função

3.4 Telefone

3.5 Tel. Celular

3.6 Endereço eletrônico (e-mail)

8. PLANO ESTRATÉGICO DE DIVULGAÇÃO

4. APRESENTAÇÃO (apresente de forma clara e coesa o que se pretende com o
projeto)

9. ORÇAMENTO ANALÍTICO

5. OBJETIVO

10. PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11. FICHA TÉCNICA
Nome

7. JUSTIFICATIVA

Função

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANAUS, XX DE XX DE 2019

(ASSINATURA DO PROPONENTE)
------------------------------------------------NOME COMPLETO

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (descreva as etapas de execução do projeto
incluindo as atividades realizadas em cada etapa e a quantidade de tempo
empregado em cada uma)
PRÉ-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL
ATIVIDADE
DESENVOLVIDA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11
12
Reunião de
X
Produção
Pesquisa
X
...
9. PLANO ESTRATÉGICO DE DIVULGAÇÃO

ANEXO I – B

10. ORÇAMENTO ANALÍTICO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PESSOA JURÍDICA
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS

11. PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA

1. TÍTULO DA PROPOSTA
1.1 Categoria
( ) A: Produção

( ) B: Formação

( ) D: Residências e intercâmbios

( ) C: Difusão
(
) E: Ocupação de
Equipamentos Culturais

1.2 Módulo Financeiro
( ) Módulo 01 - R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
( ) Módulo 02 - R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
( ) Módulo 03 - R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
( ) Módulo 04 - R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)
* Exclusivo para a Categoria E - Ocupação Artística e/ou Cultural em Equipamentos
Culturais.
( ) Módulo 05 - R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
* Exclusivo para a Categoria E - Ocupação Artística e/ou Cultural em Equipamentos
Culturais.
1.3 Segmento do Projeto
( ) Audiovisual
( )
( ) Dança ( ) Música ( )
( ) Teatro
Artesanato
Performance
( ) Hip Hop
( ) Artes
( ) Circo
( ) Patrimônio Cultural
( ) Cultura
Visuais
Popular
( ) Mídias Digitais
( ) Artes
( ) Outro. Especifique:
Integradas
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12. FICHA TÉCNICA
Nome

Função

13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANAUS, XX DE XX DE 2019

(ASSINATURA DO PROPONENTE)
------------------------------------------------NOME COMPLETO

Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
ANEXO II

6. ANEXAR CARTA DE ANUÊNCIA DO EQUIPAMENTO CULTURAL

CARTA DE ANUÊNCIA
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
MODELO I - CARTA DE ANUÊNCIA INDIVIDUAL
À
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT
Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais
Manaus, xxx de xxxx de 2019
Assunto: Carta de Anuência do Projeto XXXXXXXX
Prezados Senhores,
Eu, _______________, CPF _______________residente no(a)
[endereço completo], afirmo que tenho ciência e concordo em participar
do projeto [nome do projeto], do proponente [nome do proponente].
Atenciosamente,
Nome do Anuente
Assinatura do Anuente
MODELO II – CARTA DE ANUÊNCIA DE GRUPO
À
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT
Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais
Manaus, xxx de xxxx de 2019
Assunto: Carta de Anuência do Projeto [nome do projeto]
Prezados Senhores,
Os profissionais abaixo listados declaram que têm ciência e concordam
em participar do projeto [nome do projeto] do proponente [nome do
proponente]:
Nome: ________________________________________ CPF: _______
Endereço: _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Assinatura do(a) Anuente: ____________________________________
Nome: ________________________________________ CPF: _______
Endereço: _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Assinatura do(a) Anuente: ____________________________________
Atenciosamente,
Nome do Proponente
Assinatura do Proponente
ANEXO III – PROJETO CURATORIAL
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
1. TÍTULO DA PROPOSTA
2. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO EQUIPAMENTO CULTURAL
3. DETALHAMENTO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO CULTURAL
4. CONCEITO CURATORIAL DA PROPOSTA DE OCUPAÇÃO ARTÍSTICA
5. DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO E DAS ATIVIDADES A SEREM
DESENVOLVIDAS

ANEXO IV
TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO nº xxxx/xxxx AO
PROJETO “XXXXX”, COMTEMPLADO NO EDITAL nº 007/2019 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MANAUS POR INTERMÉDIO
DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT E XXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:
PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE MANAUS ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, denominada
OUTORGANTE, personalidade jurídica de direito público, órgão da
Administração Indireta do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ
sob o nº 18.787.511/0001-60, com sede na Avenida André Araújo,
nº 2767, Aleixo, Manaus – Amazonas – CEP 69060-000, representado
legalmente por ........................., brasileiro, casado, administrador,
portador da Carteira de Identidade nº ................... Órgão
Expedidor............... e inscrito no CPF/MF sob o nº ..................................,
residente
e
domiciliado
na
..........................................
–
CEP............................. – Manaus/A, e .......................................... ,
doravante denominado (a) OUTORGADO (a), brasileiro (a), portador(a)
da Carteira de Identidade nº ....................... e inscrito (a) no CPF
nº ..................
residente
à
.........................
n°...................Bairro................Centro– CEP ................ resolvem celebrar
o presente TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO com
fundamento no Edital nº ............... – Lei nº 8.666/2013, Lei Delegada
nº 25 de 31.07.2013.
I – CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro
prevista no Edital nº ......................, para a realização do Projeto
....................... na forma descrita no Projeto aprovado pela Comissão de
Seleção, conforme despacho de homologação publicado no Diário Oficial
do Município de ...................., que passam a fazer parte deste
instrumento, tendo como contrapartida por parte do (a) OUTORGADO
(A) ............................................... nos termos e justificativas constantes
no Processo Administrativo nº...........................................................
II – CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO PRÊMIO DO EDITAL
nº ...............................
2.1. O valor total do contemplado no Edital nº ..............................., é de
..........................
2.2. O Prêmio acima estabelecido será pago pela MANAUSCULT em
uma única parcela na conta corrente do proponente.
III – CLAÚSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1 As despesas decorrentes do presente Termo de Concessão de
Apoio Financeiro foram empenhadas sob o nº .....................................
datado de ............................., conforme Programa de Trabalho
................................... - Fonte .............................. - natureza de despesa
........................ – Premiações Culturais, no valor de R$
...........................................................
IV – CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA OUTORGANTE
4.1. Caberá à OUTORGANTE, em razão ao seu objeto:
4.1.1. Liberar os recursos do Apoio Financeiro, de acordo com a cláusula
segunda deste Edital;
4.1.2. Conceder ao (a) OUTORGADO (A) do Edital................................
as condições estabelecidas no item ......................................(da
Premiação) do Edital nº...................
4.1.3. Fiscalizar e elaborar relatório de cumprimento do objeto, conforme
estabelecido no item ................................ do Edital;
4.1.4. Acompanhar a execução do objeto deste Termo, nas formas
estabelecidas no item ...............................................................Edital
nº ..................................................
4.1.5. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso do (a)
OUTORGADO (A) não cumprir com as exigências previstas no
respectivo Edital nº ..................................
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V – CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO (A) OUTORGADO (a)
5.1. Caberá ao (a) OUTORGADO (a).
5.1.2. Utilizar os recursos financeiros recebidos da OUTORGANTE
exclusivamente nas despesas pertinentes ao objeto do Edital Prêmio
nº.......................... e de acordo com o Projeto Técnico apresentado, nos
termos do que dispõe o ...............................
5.1.3. Toda e qualquer despesa a ser realizada pelo (a) OUTORGADO
(A) com os recursos financeiros do Edital Prêmio nº 007/2019 previsto
neste Termo será da responsabilidade deste, sendo vedado o uso do
nome ou logomarca da MANAUSCULT ou da Prefeitura de Manaus para
a contratação de bens ou serviços;
5.1.4. Inserir a logo da Prefeitura de Manaus e da MANAUSCULT em
todo material de divulgação, promoção e produtos resultantes e
veiculações nas mídias, pertinentes aos eventos ou atividades culturais
realizadas;
5.1.5. Apresentar o projeto, integralmente, conforme o mesmo foi
aprovado pela COMISSÃO JULGADORA;
5.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos direitos autorais,
nos termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais taxas incidentes
sobre a execução ou apresentação do projeto cultural a ser executado;
5.1.7. O projeto proposto deverá ser executado integralmente até
....................., conforme previsto no item .................................do Edital
nº ..........................................
5.1.8. Da Contrapartida,- Conforme o item ................ do Edital
nº .................. o contemplado deverá .......................................................
objeto do supracitado edital;
5.1.9 Os proponentes contemplados comprometem-se a respeitar as
condições de acessibilidade previstas nos termos do Artigo 46 do
Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, referentes à
acessibilidade de portadores de necessidades especiais;
5.1.10 Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto deste termo;
5.1.11. Comunicar, formalmente, com até quinze (15) dias de
antecedência qualquer alteração do projeto, para que a OUTORGANTE
possa se manifestar quanto ao aceite ou não.
5.1.12. Devolver em caso de não cumprimento das exigências do Edital
nº ................. e das obrigações pactuadas neste termo, no montante
integral dos recursos recebidos na forma deste termo, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação
administrativa, com juros e correções monetárias acrescidas pelo INPC,
computados desde a liberação dos recursos pela MANAUSCULT, até a
data da efetiva devolução pelo(a) OUTORGADO (a), e de juros de mora
de 1%, ao mês, incidentes a partir do 31º dia subsequente ao
recebimento da notificação.
VI – CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES
6.1. O não cumprimento das exigências do Edital Prêmio ou de qualquer
das cláusulas deste Termo de Concessão de Apoio Financeiro a ser
celebrado, implicará na inabilitação do premiado para firmar novos
compromissos com a MANAUSCULT e Prefeitura de Manaus, além de
ficar o mesmo obrigado a devolver a importância recebida, com juros de
mercado e correções legais, não obstante às penas e sanções legais
cabíveis, além de ficar impossibilitado, pelo prazo máximo de 02 (dois)
anos, de contratar ou licitar com a MANAUSCULT e Prefeitura de
Manaus, assegurado o contraditório e a ampla defesa previsto no art. 5º,
inciso LV, da Constituição Federal.
VII – CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO
7.1. O prazo de execução do Projeto será até ....................................a
contar..................... podendo ser prorrogado pela OUTORGANTE.
VIII- CLÁUSULA OITAVA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
8.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos
estabelecidos no Edital nº. 00 /2017 – Edital Prêmio .......................
IX- CLÁUSULA NONA: FUNDAMENTO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO
9.1. Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Edital de Chamada
Pública nº. 007/2019 – MANAUSCULT, publicado no Diário Oficial do
Município, edição nº. .............. de ...../....../2019, resultado final da
análise dos projetos publicado no Diário Oficial do Município, edição ......
de ....../..../2019, Despacho de Homologação do Edital de Chamada
Pública nº. ..../2019 – MANAUSCULT, publicado no Diário Oficial do
Município edição nº. ........ de ...../...../2019, Parecer Jurídico da
Procuradoria Jurídica da Manauscult nº....../..../2019/PROJUR, que opina
pela regularidade do Edital, Despacho da Comissão de Gestão
Orçamentária e Finanças - CGOF de ......./....../2019, Despacho
autorizativo do Diretor-Presidente desta Fundação Municipal de Cultura,

Turismo e Eventos – MANAUSCULT às fls. 01, nos termos e
justificativas
constantes
nos
processos
nº...................
e..............................
X – CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICIDADE
10.1. Após assinatura deverá o presente Termo ser publicado no Diário
Oficial do Município de Manaus, correndo por conta da OUTORGANTE.
XI – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
11.1. Fica eleito o foro de Manaus – Amazonas, para serem dirimidas as
dúvidas ou questões oriundas deste Termo. E por estarem de comum
acordo com todos os itens e condições estabelecidos neste Termo,
assinam-no as partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para os
fins de direito, na presença das testemunhas infra firmadas.
Manaus XX de XXXXXX de XXXX.
_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor – Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos – MANAUSCULT
OUTORGANTE
_____________________________
XXXXXXXXXXXXXXX
OUTORGADA
Testemunhas:
1: _________________________ 2: __________________________
CPF:
CPF:
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM
NOME DE TERCEIROS
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
Eu,
__________________________________________________________
_______ (nome completo da pessoa que vai assinar a declaração),
portador (a) do RG n.º ________________ e do CPF n. º
______________________ DECLARO para os devidos fins, sob as
penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que o Sr.(a)
_______________________
________________
(nome
do(a)
proponente), portador(a) do RG n. º______________________ e do
CPF n. º _____ _____________ é residente e domiciliado na Rua
______________________________
__________________________________________________________
____________ (informar endereço completo conforme comprovante de
residência).
Declaro ainda que o acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de
que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal
prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou
particular, declaração que nele deveria constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre o fato juridicamente relevante”
“Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e
multa, se o documento é público e reclusão de 1
(um) a 3 (três) anos, se o documento é
particular.”
Manaus, xx de xx de 2019.
_____________________________________________
Nome Completo e Assinatura do(a) declarante
* Anexar cópia do documento de identificação pessoal com foto do
declarante.
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ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL N° 006/2019

NOVOS CHEFS
Protocolo

A Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público
N° 006/2019 – MANAUSCULT designada através da Portaria
n° 070/2019 – MANAUSCULT publicada no Diário Oficial do Município –
DOM edição nº 4641 de 18 de julho de 2019, no uso de suas atribuições,
torna público o resultado preliminar das análises das propostas inscritas
no supracitado edital. Os critérios para análise desta Comissão de
Seleção obedeceram rigorosamente o exposto no Art. 5. DA SELEÇÃO
do referido Edital.
Ao trigésimo primeiro (31) dia do mês de julho do ano de
2019, a Comissão de Seleção formada por 03 (três) representantes
desta MANAUSCULT analisaram as 60 (sessenta) propostas inscritas.
Destas, 30 (trinta) propostas foram habilitadas, 20 (vinte) propostas
foram habilitadas fora das vagas previstas no Edital e 10 (dez) propostas
foram inabilitadas. O resultado preliminar abaixo indicado, não assegura
a atuação dos proponentes no evento “Feira Gastronômica”, durante a
realização do projeto Passo a Paço 2019.
Abaixo seguem as 30 (trinta) propostas habilitadas, em
ordem aleatória, conforme tabela abaixo:

Protocolo
045182
044534
045077
045069
044414
044207
043993
043253
045124
045149
044716
045146
044846
044649
045141
044589
045169
044829
044128
045170
Protocolo
045082
045199
044536
045104
044631
044451
044651
044960
Protocolo
045165
045090

RESULTADO PRELIMINAR - PROPOSTAS HABILITADAS
BARRACA DO CHEF
Identificação do
Proponente
Empreendimento /Chef
A R DA C TOLENTINO LANCHONETE - ME
HEREDITÁRIO
HIROYA TAKANO
SHIN SUZURAN
FABÍOLA NAZARÉ BORGES
AS CLARISSAS
JOSÉ ALEXANDRE SOUTO LOUREIRO DE CASTRO
FAST TEMAKI
CAMILA DA ROCHA LIMA DE FREITAS
SR. PASTELEIRO
SELMA HOLANDA DOS REIS
ZEFINHA AMAZONAS
ARY RENATO OLIVEIRA DA SILVA
BROWNIE.COM
WALFRAN CAMARA ARNOUD JUNIOR
CHEF PIO CÂMARA
ANTONIO FRANCO NASCIMENTO DE ANDRADE
FRANCO'S PIZZA
EDUARDO HENRIQUE LOUREIRO BACKSMANN
PIAZZA NAVONA
MARIA EMILIA KAMAL PUNJABI
TANDOOR MIX
SÔNIA RUBIM PORTO
DÉLICES SUCRÉS
MILTON BRAGA ROLA NETO
ESTÓRIA DE PESCADOR
ROGÉRIO SAMPAIO BESSA
PIZZA À BESSA
HAMBURGUERIA E TACACARIA
ODERLEI PEREIRA DA SILVA
DO CHEF
ANTONIO CARLOS MELO DE OLIVEIRA
CARNE DE SOL DA MARA
AURELIO SANTOS ARAUJO JUNIOR
TEMPLO DO BACON
CHEF DIOGO ESTEVES DIOGO LUIZ ESTEVES
VOALÁ! CREPERIA
LEILA MOTA LEMOS DA COSTA
@CHEFLEILA
HERBERTH RILKLEY MONTEIRO BACOV
RESTAURANTE PAPAGAIO'S
FOOD TRUCK
Identificação do
Proponente
Empreendimento /Chef
GUSTAMAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
GUSTA +
SORVETE
GEORGE LUCAS TEIXEIRA COSTA
KOMBARÃO BEER TRUCK
WENDEL PINTO DA SILVA
POR AÍ FOOD TRUCK
JEAN LUIZ ALECRIM
TAVERNA BEER
SARA MARTINS DOS SANTOS MARIÚBA
ROCK CHEF FOOD TRUCK
FERNANDO SALLES MOURA VIEIRA
NOMADE BORALÁ
MARIO MACKSON DA SILVA LIMA
SR. E SRA. PASTEL
DOUGLAS LIRA DE MENEZES
CATRACA BURGER
NOVOS CHEFS
Identificação do
Proponente
Empreendimento /Chef
GERSON DE ARAÚJO SAMPAIO
BULLDOG DOGUERIA
MARCELO ALMEIDA DE CAMPOS
MARCELO ALMEIDA

043491 MARIA AUXILIADORA SILVA TAVARES
045039 DAVI LIMA ESCOBAR

Na tabela abaixo apresentada, seguem as 10 (dez)
propostas inabilitadas, acompanhadas do(s) item(s) não atendido(s):
PROPOSTAS INABILITADAS
BARRACA DO CHEF
Identificação do
Protocolo
Proponente
Empreendimento /Chef
EWERTON DE FREITAS
045042
PERSONAL CHURRAS
FERREIRA

045137

MARCIO HENRIQUE LOPES
SOUSA

045191

ROBERTO OLIVEIRA DOS
SANTOS

045186

JONATHAN MESQUITA DE
OLIVEIRA

044275 CLAÚDIO PROCÓPIO

Protocolo

Proponente

044617
044120
045093
045134
045172
044044
045106
043654
045167
045112
044004
045153
045100
045128
045192
044799
045142
044588

ALOHA PIZZARIA

045092 CLAUDIMEIRY LEAL MEIRA
045599 THAYNÁ ARAÚJO LIMA

Item 4, subitem 4.3, a

Item 4, subitem 4.3, c

Item 4, subitem 4.3, b;
TABERNA DO PROCÓPIO Item 4, subtópico XII e
XIII
NOVOS CHEFS
Identificação do
Itens não atendidos
Empreendimento /Chef

CLEOSENEIDE DOS SANTOS
LOPES
045117 BRUNNO JOSE COSTA BATISTA
044298

Itens não atendidos

Item 4, subitem 4.3, b;
BRIGADORE
Item 6, subitem 6.1; Item
4, subtópico XII e XIII
Item 4, subitem 4.7 –
CHURROS DO CHAVES
Parágrafo primeiro
Item 4, subitem 4.3, c;
AMAZON SMOKER BBQ Item 4, subtópico XII e
XIII

THIAGO FELIPE PEREIRA
045197
CASTRO

MARAVILHOSAS
DELÍCIAS DA CLEO
WOLFGANG
NOSSINHORA COMIDA
MINEIRA
DUO CHEF

Item 4, subitem 4.3, d
Item 4, subitem 4.3, c
Item 4, subitem 4.3, c;
Item 12, subitem 12.5

O resultado preliminar apresentado não garante a
participação no evento. A confirmação dos proponentes selecionados
será informada na homologação do resultado final, que indicará a
classificação de cada candidato conforme média de pontos atingida,
através dos critérios de pontuação e quantidades de vagas
estabelecidas no Edital de Chamamento Público Nº 006/2019 –
MANAUSCULT.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata,
assinada pelos membros da Comissão de Seleção.

Relacionadas na tabela abaixo, seguem as 20 (vinte)
propostas habilitadas fora das vagas previstas no Edital:

Protocolo

Identificação do
Empreendimento /Chef
ARRETADO DE BOM DELÍCIAS NORDESTINAS
DAVI ESCOBAR

Proponente

PROPOSTAS HABILITADAS FORA DAS VAGAS PREVISTAS
BARRACA DO CHEF
Identificação do
Proponente
Empreendimento /Chef
TANIA ROSETE TAVARES VIEIRA
COZINHA DA ROSETE
ELISSA YOSHIDA DE CASTRO
FROZEN FACTORY
DANIEL CHRISTOPHER JAUREGUI VASSALO
DANIEL VASSALO
MARCO ANTONIO BENTO DA SILVA
MARCO CALÇADA ALTA
O CHEFÃO STEAK & CO - CASA
DIEGO ANTONY DOS SANTOS
CINCO PUB
VJ RESTAURANTE LTDA - ME
SOHO LOUNGE
ELDINO SAMPAIO GUEDES JUNIOR
EL DINO MEXICANO
GABRIELE GESTA ROCHA HARB
GABY HARB CUPCAKE
EDILEUDO ABREU PEREIRA
COQUEIRO VERDE
RICARDO DOS REIS CAMARGO
GARAGE BURGER
SOARES SOARES CAFETERIA LTDA-ME
PAMONHARIA GOIÂNIA
CARLOS ANTONIO LOPES SOUSA
CHURROS DO KIKO
SABORES DE TRADIÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO
SABORES DE TRADIÇÃO
DE PANIFICAÇÃO LTDA
DOCES PORTUGUESES
RAPHAEL DE ASSIS RODRIGUES
FINO SABOR CEARENSE
GABRIELLE RABELO COSTA
WAKU SESE
ROBSON SILVA DOS SANTOS
BARRACA DO OTTON
LUCICLÉIA MENDES GODINHO
BARRACA DO CHAVES
JEAN-CHRISTOPHE GUÉNÉE
CHEF JEAN GUÉNÉE
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Manaus, 31 de Julho de 2019.

Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Nome
Vania Carvalho Barbosa
Leonardo Valente Carvalho

Matrícula
125.078-7 A
120.817-9 C

Função Gratificada
Chefe de Setor - FG-01
Chefe de Setor - FG-01

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RESOLUÇÃO Nº. 09/2019 - COMISSÃO ELEITORAL – CMC

MANAUS, 31 de julho de 2019.

CONSIDERANDO os poderes conferidos pela Portaria
nº. 010/2019 – FMC/CONCULTURA publicada no Diário Oficial do dia 25
de junho de 2019, a Comissão Eleitoral responsável por conduzir o
processo eleitoral que visa à nova composição do Conselho Municipal de
Cultura, para o exercício de 2019-2021
RESOLVE:

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

I – Em atenção ao item 5.1 do edital regulador das eleições
ao Conselho de Cultura, esta Comissão Eleitoral torna pública a ementa
da decisão dos recursos abaixo identificados e informa que a íntegra da
mesma encontra-se na sede do Conselho Municipal de Cultura,
endereço descrito no item 3.8 à disposição do interessado:
DECISÃO Nº 05/2019
Processo: 2019/23000/23041/0009295
Interessado: Antônio Pereira de Souza Filho
Assunto: Pedido de Reconsideração de inabilitação como Eleitor.
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ITEM
3.2. DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
PRECLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. INDEFERIMENTO.
Manaus, 02 de Agosto de 2019.

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO
AO IDOSO “DR. THOMAS”, no uso de suas atribuições legais conforme
dispõe o inciso II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o teor da Ata de Abertura lavrada pela
Comissão de Licitação-FDT e Parecer nº. 7070-2/2019-ASJUR/CL/FDT
referente ao procedimento licitatório modalidade Pregão Presencial
nº. 07/2019-CL/FDT/PM, constantes no Processo Administrativo
nº 2019.27000.27022.0. 007070 - FDT,
CONSIDERANDO a inexistência de vícios ou
irregularidades que anulariam o procedimento ou pendência de qualquer
recurso,
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial
nº. 07/2019 – CL/FDT/PM, visando à aquisição, pelo menor preço por
item, de Gêneros Alimentícios – Pães (Francês e Doce), para
atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, à empresa:
C. FREIRE PINTO EIRELI - Item 01 - R$ 8,20 (oito reais e
vinte centavos) e Item 02 - R$ 10,50 (dez reais e cinquenta
centavos).
II – DETERMINAR ao setor competente a emissão da Nota
de Empenho nos termos da Lei.
Manaus, 31 de julho de 2019.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”
PORTARIA Nº 33/2019
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO
AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício da competência que lhe confere
o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e o
Decreto Municipal de 06/01/2017, e

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

CONSIDERANDO a Lei nº 2.286, de 28 de dezembro de
2017, Anexo Único, Parte I;

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSIDERANDO a decisão tomada pela Diretoria;
RESOLVE:
I – DESTITUIR a servidora, abaixo relacionada,
pertencente ao quadro de Pessoal desta Entidade da Administração
Indireta, das respectivas funções gratificadas de Chefe de Setor, a
contar de 01.08.2019, constante na estrutura da Fundação de Apoio ao
Idoso “Doutor Thomas”- FDT.
Nome
Marivalda da Silva Reis

Matrícula
122.220-1 A

Função Gratificada
Chefe de Setor - FG-01

II – DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados,
pertencentes ao quadro desta Entidade da Administração Indireta, para
as respectivas funções gratificadas de Chefe de Setor, a contar de 01.
08.2019, constante na estrutura da Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor
Thomas”- FDT.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público, para conhecimento dos
interessados, o RESULTADO DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS DA LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN
N. 001/2019 – (SEMED) CML/PM.
Objeto: Construção de Centro Integrado Municipal de Educação –
CIME, localizado no bairro Novo Aleixo.
RESULTADO:
CLASSIFICADA: J. NASSER ENGENHARIA LTDA.
DESCLASSIFICADA: RED ENGENHARIA LTDA.
O detalhamento da avaliação e o julgamento das propostas
encontram-se a disposição aos interessados na COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 –
Chapada, no horário das 8h às 14h (horário local), de segunda-feira a
sexta-feira, telefones (92) 3215-6376 ou 3215-6333.
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Manaus, sexta-feira, 2 de agosto de 2019
A contar da publicação do presente Aviso, abre-se o prazo
recursal de 05 (cinco) dias, nos termos da GN 2349-9 das Políticas de
Aquisições do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Manaus, 02 de agosto de 2019.

Publicações Diversas
CIAGRAM Portos e Navegação da Amazônia Ltda torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 201/18-01, que autoriza
a operação de um Porto Rodofluvial de carga e descarga com
armazenamento de grãos, dotado de cais flutuante e de estrutura de
atracação para amarração de comboios graneleiros em ancoragem em
feixe de vigas enterradas em uma área de 3,4 há, localizado na Rua 01,
s/nº Quadra E, Lote 02, Setor Industrial, Município de Humaitá-AM, para
Porto Fluvial, com Validade de 02 Anos.

Condomínio Residencial Firenze torna público que recebeu do IPAAM,
a Outorga de Uso do Recurso Hídrico n° 173/19, que autoriza a
Captação de Água Subterrânea por Poço Tubular, localizado na Av.
Darcy Vargas, n° 129, Parque Dez de Novembro, nas coordenadas
geográficas: 03°05’27,70”S e 60°00’57,30”W, Manaus-AM, com validade
de 05 Anos.
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