Manaus, sexta-feira, 26 de julho de 2019.
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Poder Executivo
DECRETO N° 4.515, DE 26 DE JULHO DE 2019
ALTERA o nome da Área de Proteção
Ambiental UFAM, INPA, ULBRA, Elisa
Miranda, Lagoa do Japiim e Acariquara,
criada pelo Decreto nº 1.503, de 27 de março
de 2012 e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO os pressupostos da Lei nº 9.985, de 18
de junho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza — SNUC;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de
2002, que regulamenta a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza —
SNUC;
CONSIDERANDO, por fim, a Ata da 27° Reunião Ordinária
do Conselho Consultivo da APA, UFAM, INPA, ULBRA, Elisa Miranda,
Lagoa do Japiim e Acariquara que deliberou sobre a nova denominação
da Unidade de Conservação Municipal;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.002520 (SIGED) (Volume 1),
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a nomenclatura da Área de
Proteção Ambiental UFAM, INPA, ULBRA, Elisa Miranda, Lagoa do
Japiim e Acariquara, criada pelo Decreto n° 1.503, de 27 de março de
2012, que passa a ser denominada Área de Proteção Ambiental Floresta
Manaós.
Art. 2º Permanecem inalteradas as disposições constantes
no Decreto n° 1.503, de 27 de março de 2012.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 26 de julho de 2019.

DECRETO N° 4.516, DE 26 DE JULHO DE 2019
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0622/2017 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP, segundo análise
realizada na Base Hidrográfica de Manaus;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 58/2019 –
PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela Subprocuradora
Adjunta do Município e os demais elementos informativos constantes dos
autos do Processo nº 2011/11217/11263/00984,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a faixa de terra localizada nesta cidade na Rua Sabiá,
nº 661, Tancredo Neves, com área total de 65,60 m² (sessenta e cinco
metros quadrados e sessenta decímetros) e perímetro de 44,30 m
(quarenta e quatro metros e trinta centímetros) lineares, de posse do
ESPÓLIO DE FRANCISCA MARIA DA SILVA, com os seguintes limites
e confrontações: Norte: com a Rua Sabiá para onde faz frente, na
distancia de 7,45 m (sete metros e quarenta e cinco centímetros); ao Sul:
com o imóvel com a marcação TN-410, na distancia de 7,45 m (sete
metros e quarenta e cinco centímetros); a Leste: com o imóvel com a
marcação TN-398, na distancia de 14,70 m (quatorze metros e setenta
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centímetros) e a Oeste: com o imóvel com a marcação TN-396, na
distancia de 14,70 m (quatorze metros e setenta centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindu.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria
Geral do Município de Manaus, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, CPF,
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de
união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
publicação.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 26 de julho de 2019.

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0856/2017 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 187/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos
constantes dos autos dos Processos nº 2014/17428/17609/00019 e
nº 2018/17428/17609/00039,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade no Beco Fábio Lucena,
nº 4 B, Tancredo Neves, com área total de 97,37 m² (noventa e sete
metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e perímetro de
47,10 m (quarenta e sete metros e dez centímetros) lineares, de posse
de VANDA MARIA DE SOUZA CASTRO, com os seguintes limites e
confrontações: Norte: com o Beco Fábio Lucena para onde faz frente,
por uma linha reta de 5,35 m (cinco metros e trinta e cinco centímetros);
ao Sul: com os imóveis de nomenclatura TN-491 e TN-492, por uma
linha reta de 5,35 m (cinco metros e trinta e cinco centímetros); a Leste:
com o imóvel de nomenclatura TN-526, por uma linha reta de 18,20
(dezoito metros e vinte centímetros) e a Oeste: com os imóveis de
nomenclatura TN-489, TN-490 e TN-524, por uma linha reta de 18,20
(dezoito metros e vinte centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindu.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.

DECRETO N° 4.517, DE 26 DE JULHO DE 2019
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;

Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria
Geral do Município de Manaus, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, CPF,
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de
união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
publicação.

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

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
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DECRETO N° 4.518, DE 26 DE JULHO DE 2019
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.

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

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;

publicação.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 26 de julho de 2019.

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0058/2018 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 168/2019
– PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela Subprocuradora
Adjunta do Município e os demais elementos informativos constantes dos
autos do Processo nº 2010/11217/11263/00479,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Rua Itagiba (antiga
Rua 40 A), nº 109, Comunidade Amazonino Mendes – Novo Aleixo, com
área total de 101,41 m² (cento e um metros quadrados e quarenta e um
decímetros quadrados) e perímetro de 44,40 m (quarenta e quatro
metros e quarenta centímetros) lineares, de posse de VALDENIR
COSTA CANTANHEDE, com os seguintes limites e confrontações:
Norte: com a Rua Itagiba (antiga Rua 40 A) para onde faz frente, por
uma linha reta de 13,30 m (treze metros e trinta centímetros); ao
Sul: com o imóvel de nomenclatura AM-300, por uma linha reta de 14,80
(quatorze metros e oitenta centímetros); a Leste: com o imóvel de
nomenclatura AM-298, por uma linha reta de 7,40 (sete metros e
quarenta centímetros) e a Oeste: com o imóvel de nomenclatura
AM-302, por três linhas retas, sendo a primeira de 5,40 m (cinco metros
e quarenta centímetros), segunda de 1,50 m (um metro e cinquenta
centímetros) e terceira de 2 m (dois metros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindu.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria
Geral do Município de Manaus, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, CPF,
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de

DECRETO N° 4.519, DE 26 DE JULHO DE 2019
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0334/2019 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 209/2019 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processos nº 2010/11217/11263/00482,
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DECRETA:

DECRETO DE 26 DE JULHO DE 2019

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Rua Ibirataia
(antiga Rua 40 B), nº 119, Comunidade Amazonino Mendes, Novo
Aleixo, com área total de 326,79 m² (trezentos e vinte e seis metros
quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e perímetro de
72,95 m (setenta e dois metros e noventa e cinco centímetros)
lineares, devidamente registrado sob a matrícula nº 57.145 no Cartório
do 4º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras, de provável
posse de SHIRLEY DO ROSARIO SMITH DE OLIVEIRA, com os
seguintes limites e confrontações: Norte: com a casa nº 80, por uma
linha entre os marcos M-1772/M-1771, no azimute plano de
111º02º15’’, na distância de 1,81 m (um metro e oitenta e um
centímetros), com a casa nº 82, por uma linha entre os marcos M1771/M-1775, no azimute plano de 111º14’48’’, na distância de 7,67 m
(sete metros e sessenta e sete centímetros) e com a casa nº 84, por
uma linha entre os marcos M-1775/M-1778, no azimute plano de
111º00’04’’, na distância de 6,78 m (seis metros e setenta e oito
centímetros); ao Sul: com a Rua Ibirataia (antiga Rua 40 B) para onde
faz frente, por uma linha entre os marcos M-1802/ M-1804, no azimute
plano de 292º34’27’’ e na distância de 16,38 m (dezesseis metros e
trinta e oito centímetros) a Leste: com a casa nº 121, por
uma linha entre os marcos M-1778/M-1802, no azimute plano de
208º00’46’’, e na distância de 20,35 m (vinte metros e trinta
e cinco centímetros) e a Oeste: com a casa nº 115, por uma linha
entre os marcos M-1804/M-1772 no azimute plano de 28º29’29’’
e na distância de 19,96 m (dezenove metros e noventa e seis
centímetros).

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

Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindu.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1173/2019 –
DIVP/MANAUSCULT e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.008487, resolve
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 13-06-2019, nos
termos do art. 103, inc. VII, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, do cargo de
Chefe de Divisão de Difusão Cultural, simbologia DAS-2, ocupado pelo
servidor OSCAR RAMOS, integrante da estrutura organizacional da
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT, em virtude de seu falecimento.
Manaus, 26 de julho de 2019.

(*) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de Manaus,

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

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.782, de 08
de agosto de 2017, que instituiu a Comissão para Desburocratização do
Licenciamento vinculada à Secretária Municipal de Finanças, Tecnologia
da Informação e Controle Interno – SEMEF;

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

I – DISPENSAR, a contar desta data, os senhores abaixo
relacionados,
das
funções
na
COMISSÃO
PARA
DESBUROCRATIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, instituída pelo Decreto
nº 3.782, de 08 de agosto de 2017:

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 26 de julho de 2019.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0919/2019 –
GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.001912 (VOLUME 1) SIGED,
RESOLVE:

NOME
José Auri de Gusmão Vasconcelos
Alain Gian Ribeiro da Costa
Francisca das Chagas de Sousa Santos
Valdise Borges dos Santos
Glaucia Consuelo da Costa Silva

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro

SECRETARIA
SEMEF
SEMEF
SEMSA
IMPLURB
IMPLURB

II – DESIGNAR, a contar desta data, os senhores abaixo
relacionados,
para
comporem
a
COMISSÃO
PARA
DESBUROCRATIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO vinculada à Secretária
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno –
SEMEF, instituída pelo Decreto nº 3.782, de 08 de agosto de 2017:
NOME
Alain Gian Ribeiro da Costa
Keppler Pena de Araújo Júnior
Giesia Karla da Silva Belém
Carolina de Sena Fogaça
Marcelo Novaes Megali

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro

SECRETARIA
SEMEF
SEMMAS
SEMSA
IMPLURB
IMPLURB

III – CONSOLIDAR a composição da Comissão para
Desburocratização do Licenciamento vinculada à Secretária Municipal de
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, na forma do Anexo
Único deste Decreto.

DOM | Edição 4647 | Página 4

Manaus, sexta-feira, 26 de julho de 2019
Manaus, 22 de julho 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 os artigos 24 e 27, inc. II, alínea “a”
da Lei nº 1.126, de 05-06-2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos profissionais do magistério do Município;
CONSIDERANDO o Despacho da Comissão de
Progressão por Titularidade, Enquadramento Funcional Financeiro e por
Tempo de Serviço, que declaram a procedência do pleito da servidora, a
seguir identificada;

(*) Republicado integralmente por haver incorreções na publicação da Edição nº 4.643, da
página 11 do Diário Oficial do Município, de 22 de julho de 2019.

ANEXO ÚNICO
NOME
Alain Gian Ribeiro da Costa
Sandra Maria Dantas
Keyla Ahnizeret da Silva Cunha
Lucilene Passos da Rocha
Orleilson Cavalcante Amazonas
Giesia Karla da Silva Belém
Keppler Pena de Araújo Júnior
Aldenira Rodrigues Queiroz
Alcione Trancoso Sarmento
Jeane da Rocha Mota
Carolina de Sena Fogaça
Marcelo Novaes Megali

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

SECRETARIA
SEMEF
SEMEF
SEMEF
SEMEF
SEMSA
SEMSA
SEMMAS
SEMMAS
SEMMAS
IMPLURB
IMPLURB
IMPLURB

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.732/2019
CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação
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 teor do Ofício nº 3638/2019 –
SEMAD, subscrito pelo Secretário Municipal de Administração,
Planejamento e Gestão;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.008777, resolve

CONSIDERANDO o teor dos Pareceres nº 002/2018–
CAEFPE e nº 0001/2019 – CAEFPE, da Comissão de Avaliação e
Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE;
CONSIDERANDO a manifestação no Despacho –
P.PESSOAL/PGM, subscrito pela Chefe da Procuradoria de Pessoal;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente Planilha
de Impacto na Folha de Pagamento, ratificada pela Secretaria
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF,
que opina pelo deferimento do pleito nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.001600;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4229/2019 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2016/4114/4240/00295, resolve
CONSIDERAR ENQUADRADA, a servidora LÚCIA
REGINA RIBEIRO DE MELLO, Pedagogo, matrícula 114.581-9 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED, na forma a seguir:
Padrão
“2”

Referência
“A”

Enquadramento
Funcional

A contar de
16-04-2008

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 26 de julho de 2019.

CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 01-05-2019, os
efeitos da Portaria por Delegação nº 18.181/2019, publicada na Edição
4591 no DOM de 07-05-2019, que concedeu LICENÇA-PRÊMIO ao
servidor SILVIO ROMANO BENJAMIN JUNIOR, Engenheiro Civil
B-XII-II, matrícula 013.944-0 E, integrante do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.734/2019

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 26 de julho de 2019.

CONCEDE Licença-Prêmio 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,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.733/2019
ENQUADRA servidor efetivo, 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. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
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CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 201.05.2019 –
ASSTEC/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4726/2019 –
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 2019.18000.19332.0.003862, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-05-2019,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 30-07-2001 a
29-07-2011, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MEIRY DE MARIA
D’AVILA LOPES PIMENTEL, Professor Nível Superior , matrícula
093.672-3 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 26 de julho de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.736/2019
ALTERA Portaria por Delegação 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 disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1639/2019 –
SSOP/SEMINF, subscrito pelo Subsecretário Municipal de Obras
Públicas;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.005833, resolve
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 18.694/2019,
publicada na Edição 4640 no DOM de 17-07-2019, que DECLAROU
AUTORIZADO o afastamento do servidor KELTOM KELLYO DE AGUIAR
SILVA, Secretário Municipal de Infraestrutura, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA –
SEMINF, afastado para tratar de assuntos de interesse do Município, para
retificar o período do afastamento que passa a ser de 06 e 07-06-2019,
mantendo-se inalterados os demais termos da Portaria.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 26 de julho de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.735/2019
ALTERA Portaria por Delegação 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 disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1639/2019 –
SSOP/SEMINF, subscrito pelo Subsecretário Municipal de Obras
Públicas;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.005833, resolve
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 18.693/2019,
publicada na Edição 4640 no DOM de 17-07-2019, que DECLAROU
AUTORIZADO o afastamento do servidor MADSON LINO DE ASSIS
RODRIGUES, Subsecretário Municipal de Obras Públicas, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA – SEMINF, afastado para tratar de assuntos de
interesse do Município, para retificar o período do afastamento que
passa a ser de 06 e 07-06-2019, mantendo-se inalterados os demais
termos da Portaria.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 26 de julho de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EDITAL
O Departamento de Cadastros - DETIM da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno –
SEMEF, NOTIFICA aos contribuintes abaixo relacionados, a recolherem
os Créditos Tributários correspondentes aos Lançamentos constantes
dos respectivos processos ou a apresentarem impugnação parcial ou
integral no prazo de 30 (trinta) dias, contados após a publicação deste,
conforme legislação tributária municipal vigente:
Contribuinte: JORGE MANOEL LOPES LINS
Matrícula(s): 78590
CNPJ/CPF: 06.363.814/2000-00
N° do Processo: 2015.11209.15293.0.031208
Contribuinte: ZAQUEU MIRANDOLA
Matrícula(s): 777780304
CNPJ/CPF: 241.640.547-00
N° do Processo: 2015.11209.15292.0.008000
Contribuinte: ANTONIO CARLOS LEITE PEREIRA
Matrícula(s): 418064
CNPJ/CPF: 272.795.532-49
N° do Processo: 2019.11209.12613.0.005292
Contribuinte: MEIRE ANNE GOMES NOGUEIRA
Matrícula(s): 2153730 e 777373710
CNPJ/CPF: 445.429.172-15
N° do Processo: 2016.11209.15291.0.024881
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Contribuinte: THEREZINHA FERREIRA COELHO
Matrícula(s): 145920 e 145923
CNPJ/CPF: 746.549.852-04
N° do Processo: 2016.11209.12613.0.012264

Contribuinte: JUCIMARA OLIVEIRA DO CARMO
Matrícula(s): 777463698 e 336740
CNPJ/CPF: 903.782.022-00
N° do Processo: 2017.11209.12613.0.019465

Contribuinte: MARIA ELIANE DE SOUSA DO NASCIMENTO
Matrícula(s): 777782195
CNPJ/CPF: 798.030.673-20
N° do Processo: 2016.11209.12613.0.030440

Contribuinte: VANDERLI MOREIRA DE OLIVEIRA
Matrícula(s): 477384
CNPJ/CPF: 60.465.778/2910-00
N° do Processo: 2017.11209.12613.0.015333

Contribuinte: GENIVAL SOUZA DE OLIVEIRA
Matrícula(s): 666671028
CNPJ/CPF: 27.713.105/2040-00
N° do Processo: 2016.11209.12613.0.000874

Contribuinte: FRANCISCO CAVALCANTE FERNANDES
Matrícula(s): 302506
CNPJ/CPF: 010.472.352-18
N° do Processo: 2018.11209.15295.0.053421

Contribuinte: GENIVAL SOUZA DE OLIVEIRA
Matrícula(s): 666671028
CNPJ/CPF: 27.713.105/2040-00
N° do Processo: 2016.11209.12613.0.000874

Contribuinte: MARIO SERGIO DE MORAES PINTO
Matrícula(s): 82591
CNPJ/CPF: 413.372.042-34
N° do Processo: 2018.11209.12613.0.009930

Contribuinte: RAIMUNDA DE FÁTIMA SILVA
Matrícula(s): 147863, 777475848 e 777475849
CNPJ/CPF: 467.717.783-04
N° do Processo: 2018.11209.15292.0.037832

Os processos acima indicados encontram-se a disposição
do contribuinte para ciência em qualquer dos pontos de atendimento ao
contribuinte da SEMEF/PMM.
Faça seu agendamento pelo número 156 SEMEF ATENDE.

Contribuinte: RILSON DO CARMO CONCEICAO
Matrícula(s): 2091718 / 477459
CNPJ/CPF: 442.052.792-72
N° do Processo: 2016.11209.15294.0.043638

Manaus, 26 de julho de 2019

Contribuinte: ANTONIO BARBOSA MOTA
Matrícula(s): 94668 e 94669
CNPJ/CPF: 28.692.403/2530-00
N° do Processo: 2016.11209.15291.0.001326
Contribuinte: LEANDRO LUCIO DA SILVA
Matrícula(s): 777506657
CNPJ/CPF: 176.161.768-01
N° do Processo: 2016.11209.15290.0.053332
Contribuinte: YOSHIHIRO HASHIMOTO
Matrícula(s): 410815
CNPJ/CPF: 136.867.802-59
N° do Processo: 2018.11209.12613.0.053419
Contribuinte: JOSE PATRICIO DA SILVA
Matrícula(s): 666668442
CNPJ/CPF: 261.440.003-30
N° do Processo: 2017.11209.15292.0.017137

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 404/2019-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Contribuinte: OLIVER ELIAS MORENO BRAVO
Matrícula(s): 2177971
CNPJ/CPF: 509.187.532-87
N° do Processo: 2018.11209.15291.0.010467

CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Contrato
nº 015/2014 – Prorrogação Excepcional, que entre si celebram o
município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a empresa Am Tecnologia Ltda;

Contribuinte: OSIMAR VIEIRA NASCIMENTO
Matrícula(s): 777410663 e 477813
CNPJ/CPF: 035.310.833-25
N° do Processo: 2017.11209.15292.0.017687

CONSIDERANDO o serviço de manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos e periféricos odontológicos, com fornecimento de
peças de reposição, para atender as necessidades dos Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde da SEMSA, na forma identificada no Anexo II do
Edital do Pregão Presencial nº 083/2016 – SCLS/CML/PM.

Contribuinte: ROGER ARAUJO INHAMUNS
Matrícula(s): 777779221 e 777779222
CNPJ/CPF: 510.834.262-49
N° do Processo: 2018.11209.15290.0.006679
Contribuinte: DANILO SERRAO DE SOUZA
Matrícula(s): 777365024 e 777365025
CNPJ/CPF: 347.815.442-15
N° do Processo: 2017.11209.12613.0.015328
Contribuinte: DANIEL ALCANTARA MARQUES
Matrícula(s): 2171938
CNPJ/CPF: 903.632.722-91
N° do Processo: 2017.11209.12613.0.003181

RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes à execução do contrato acima citado:
SERVIDOR
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA LIMA
ANTONIO NOBRE DE LIMA
CARLOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
MONICA SIMÃO CABRAL
ALEXANDRE JERÔNIMO DE HOLANDA
ANDERSSON CAMPOS FIGUEIREDO
MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO COSTA
MARIA DO SOCORRO FURTADO SOARES
KATY ANNE BARROS LINO PATRÍCIO
TÂNIA REGINA ALMEIDA MUNIZ
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MATRÍCULA
071.077-6D
012.701-9A
108.607-3A
109.057-7A
109.117-4A
115.345-0A
064.221-5A
013.802-9C
111.056-0A
110.565-5A

FUNÇÃO
GESTOR DO CONTRATO
FISCAL DO CONTRATO

FISCAL SUPLENTE

Manaus, sexta-feira, 26 de julho de 2019
II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais e/ou Recibos.

9

unidade 1.500

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar de 1º de julho de 2019.

CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE,
Classificação ANVISA: classe III,
Tamanho(s): 10x10cm, Material(is):
composto de carboximetilcelulose
CURATEC
505100
em placa, podendo conter gelatina HIDROCOLÓIDE
e/ou pectina e alginato de cálcio,
Característica(s): estéril, Unidade de
Fornecimento: unidade.

5,65

Manaus, 15 de julho de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 11 de julho de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2016 –
Prorrogação Excepcional, celebrado em 28/06/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa A.M. Tecnologia Ltda.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente aos serviços
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos
odontológicos, com fornecimento de peças de reposição, para atender as
necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, na forma identificada no Anexo II
do Edital do Pregão Presencial n° 063/2016 – SCLS/CML/PMM.
4. VALOR: R$ 1.137.054,36 (um milhão, cento e trinta e sete mil,
cinqüenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº 2019NE02027,
de 03/06/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701
10.302.0093.2153.0000 02140000 33903917, no valor de R$ 50.311,70
(cinquenta mil, trezentos e onze reais e setenta centavos),
n° 2019NE02028 de 03/06/2019, à conta da seguinte rubrica
orçamentária 23701 10.301.0092.2154.0000 02140000 33903917, no
valor de 63.587,40 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete e
quarenta centavos) e n° 2019NE02029, de 03/06/2019, à conta da
seguinte rubrica orçamentária 23701 10.301.0092.2154.0000 02140000
33903917, no valor de 265.119,02 (duzentos e sessenta e cinco mil,
cento e dezenove reais e dois centavos), ficando o saldo remanescente
a ser empenhado posteriormente.
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses,
contados a partir do dia 01/07/2019.
Manaus, 28 de junho de 2019.

PREGÃO Nº 105/2019 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0143/2019 - 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.
VIMED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

PREGÃO Nº 004/2019 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0141/2019 - DIREP/DAI/SEMSA
No dia 15 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 insumos químicocirúrgicos para atender as necessidades dos Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA,
resultante(s) do Pregão Eletrônico nº 004/2019 – CML/PM para Sistema
de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência
constantes do Processo Administrativo nº 010011.16374373/2018SEMSA, assim como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m)
esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
O presente registro terá a vigência de 12 mês(es), a partir
da data de publicação desta.

Item

Unid

2

frascoampola

10

ampola

11

ampola

Qtd

Descrição
Marca
Valor R$
FENTANILA
(CITRATO),
Concentração: 78,5mcg/mL, Forma
1.000 504154 Farmacêutica:
solução
injetável, HIPOLABOR
5,20
Unidade de Fornecimento: frascoampola 10mL.
PETIDINA
(CLORIDRATO),
Concentração:
50mg/mL,
Forma
UNIÃO
1.000 504275
2,10
Farmacêutica:
solução
injetável, QUÍMICA
Unidade de Fornecimento: ampola 2mL.
HALOPERIDOL,
Concentração:
5mg/mL, Forma Farmacêutica: solução
UNIÃO
1.450 504283
1,64
injetável, Unidade de Fornecimento: QUÍMICA
ampola 1mL.

LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item

4

Unid

Qtd

unidade 1.000

ID

Descrição
Marca
Valor R$
BOTA DE UNNA, Classificação
ANVISA: classe III, Dimensão(ões):
mínimo 10cm x 9m, Material(is):
impregnada com óxido de zinco, CURATEC BOTA
503893
19,45
Característica(s): curativo tipo
DE UNNA
bandagem pronta para bota de
unna, com pouca elasticidade,
Unidade de Fornecimento: unidade.
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ID

Manaus, 19 de julho de 2019.

Manaus, sexta-feira, 26 de julho de 2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/2019 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 145/2019- DIREP/SEMSA
No dia 23 de julho de 2019, na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de
mobiliário, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº. 057/2019-CML/PM, para
Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência
constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2017 1637 8177
assim como os termos da proposta de preços que integram esta ata de
registro de preços, independentemente de transcrição.
O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)
ano, a partir da data de publicação da Ata.

10

76589 400

Und.

11 502847 50

Und.

12 503068 50

Und.

13 502661 50

Und.

MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ITEM

ID

QTDE UND.

06 106717 50

09 502809 50

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/
MOD.

GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 04
gavetas, fundo, laterais, base superior e
base inferior em madeira MDF de 18mm,
revestidos em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as
faces, acabamento das bordas em fita
PVC 0,5mm, corrediças em aço, rodízios
da gaveta em nylon, frente das gavetas
em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de BEIRA ALTA /
Und.
baixa pressão texturizado em ambas as GAVBA04
faces, com puxadores em polipropileno
em formato de alça, fechadura localizada
na frente da gaveta superior com
fechamento simultâneo das 04 gavetas,
em aço niquelado, com 02 chaves
dobráveis, rodizios com roldana dupla,
com giro de 360º graus, Dimensões
Aproximadas (±25mm): largura 400mm,
Profundidade 500mm e altura 600mm.
MESA EM L, Características: composta
por 01 mesa, medindo 140cm x 60cm x
75cm (L x P x A), variação aceitável de
±10%, 01 mesa medindo 100cm x 60cm
x 75cm (L x P x A), variação aceitável de
±10%, 01 suporte retrálil para teclado,
medindo 65cm x 30cm, 01 suporte para
CPU, 01 gaveteiro fixo com 03 gavetas e
01 conexão angular, Tampos: MDP, com
25mm de espessura, revestido em
laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com
bordas frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC com 3mm
de espessura, refitadas, arestas
arredondadas com raio de 2,5mm e
demais bordas com fita de PVC com
2mm de espessura, acabamento
texturizado, colado ao substrato de
madeira pelo processo hot melt, fixados
a estrutura por parafusos e bucha
metálica, Painel: MDP, com 18mm de
espessura, 38cm de largura, revestidos
em laminado melamínico em ambas as
faces, borda inferior, com acabamento
em poliestireno com 2mm de espessura,
fixados aos pés por parafusos
atarrachantes, Estrutura: chapa de aço,
constituida na parte inferior por tubo,
medindo 29mm x 58mm, com parede de
1,20mm,
medindo
54cm
de BEIRA ALTA /
Und.
comprimento, extremidade superior em
MLBA
barra chata com 1/4pol de espessura,
medindo 45cm de comprimento e 3,8cm
de largura, com passagem de fiação por
meio de calha com almofada de saque
frontal estampada medindo 14cm de
largura, recorte tipo canoa no lado
interno da estrutura tanto na parte
superior quanto a inferior, sapatas
niveladoras com base em nylon injetado
com diâmetro de 50mm e altura com
13mm de espessura, com barra roscada
5/16pol para fixação em bucha de nylon
com rosca metálica interna, embutida na
base do quadro estrutural, Gaveteiro
Fixo: MDP aglomerado com 18mm de
espessura, revestido em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces,acabamento das
bordas em fita de PVC texturizado com
2mm de espessura, com 03 gavetas em
aço de 0,70mm de espessura com altura
interna de 6,5cm e corrediça em aço
dobrado,
medindo
40cm
de
comprimento, fixada as gavetas por meio
de solda ponto, roldanas em nylon,
puxadores metálicos, tipo alça com
12,8cm e sistema de chaveamento
simultâneo na parte frontal, Cor: a ser
definida, Característica Adicional: Norma
Técnica ABNT.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 240,00

MESA PARA ESCRITÓRIO, Material
Tampo: MDF ou MDP, revestido em
laminado melamínico Material Estrutura:
Metal, Espessura Tampo: 25mm, Cor: a
ser definida, Dimensões: 74cm x 120cm
x 60cm (A x L x P) Características
Adicionais: 02 gavetas com fechadura e
chaves, com tratamento antiferruginoso
e pintura eletrostática epóxi, Norma
Técnica ABNT e Registro no Ministério
do Trabalho, com instalação.
MESA PARA REFEITÓRIO, Formato:
retangular, Material Tampo: MDF,
revestido em laminado melamínico,
Material Estrutura: metalon, Espessura
Tampo: 18mm, Cor: a ser definida,
Dimensões: 1200mm x 800mm x 750mm
(C x P x A), variação aceitável de ±10%,
Características Adicionais: bordas em
fitas de PVC ou ABS, cantos
arredondados, com pintura epoxi e
tratamento antiferruginoso, Garantia: 12
meses.
MESA DE REUNIÃO, Formato:
retangular, Tampo: MDP, com 25mm de
espessura, revestida em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa
pressão liso, bordas com acabamento
em PVC extrudado, Painel: MDP, com
25mm de espessura, revestido em
ambas as faces em laminado
melamínico de baixa pressão liso ou
amadeirado, bordas com acabamento
em PVC extrudado, Estrutura: em chapa
de aço, com pintura eletrostática epóxi,
fixação do tampo na calha e na estrutura
por parafusos atarrachantes, Cor: a ser
definida, Dimensões: 74cm x 200cm x
120cm (A x L x P), variação aceitável de
±10%, Característica Adicional: Norma
Técnica ABNT.
MESA REDONDA, Material: tampo em
MDF, estrutura em aço, Espessura:
18mm, Cor : a ser definida, Dimensões:
75cm x 100cm (A x D), variação de ±5%,
Características Adicionais: revestida em
laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas
em fitas de PVC ou ABS, montado sobre
estrutura em aço tubular medindo 30mm
x 40mm, estrutura central vertical
dobrada, com calha passa fio, pintura
epóxi pó com tratamento antiferruginoso
e sapatas niveladoras, Norma Técnica
ABNT, Garantia: 12 meses.

BEIRA ALTA /
MRBA 120

R$ 265,50

BEIRA ALTA /
MRFBA 120

R$ 513,00

BEIRA ALTA /
MRT2000

R$ 480,00

BEIRA ALTA /
MRD1000

R$ 220,00

MARCA /
MOD.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

ROMANA INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA
ITEM

R$ 670,50

ID

QTDE

UND.

01

510414

180

Und.

02

510292

180

Und.
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ESPECIFICAÇÃO

COLCHÃO, Tipo: solteiro,
Material: espuma 100%
poliuretano, Densidade: D-33,
ROELLA E
Dimensões: 14cm x 88cm x
FERRARI /
188cm (A x L x P), variação
SOLTEIRO Daceitável
de
±10%,
33
Características
Adicionais:
com tratamento antiácaro,
antialérgico e antifungo.
COLCHÃO HOSPITALAR,
Tipo: solteiro, Aplicação: para
leito, Apresentação: contendo
espuma em poliuretano e
capa em courvin, densidade ROELLA E
D33, Dimensões: 188cm x FERRARI / D88cm x 12 cm (C x L x A),
33
Características
Adicionais: HOSPITALAR
soldada
eletronicamente,
zíper,
respiros
laterais,
tratamento
antiácaro,
antimofo e antifungo.

Manaus, 23 de julho de 2019.

R$ 227,00

R$ 248,00

Manaus, sexta-feira, 26 de julho de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1563/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
2019.18000.19340.0.003655,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
VALCILENE DOMINGOS OLIVEIRA LEAO
PEDAGOGO
Matrícula 128.735-4 A
Diretora da E. M. Prof. Rubem da Silva Peixoto
Com FGDE II
No período de 01.04.2019 a 30.04.2019
Em substituição a ROSA MARIA ALVES DE QUEIROZ, que se encontra
de férias.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 14 de junho de 2019.

(*) PORTARIA Nº 1.606/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe outorga o inciso II, do Artigo 128, da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO os princípios da legalidade,
impessoalidade e publicidade que regem a Administração Pública;
CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar,
disciplinar e aperfeiçoar procedimentos administrativos relativos ao
encaminhamento de processos de prestação de contas de recursos
federais em execução no âmbito da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED;
CONSIDERANDO o art. 70 da Constituição Federal, c/c o
artigo 11 da lei Federal nº 8429/92; Resolução CD/FNDE nº 09, de 02 de
Março de 2011; Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de Abril de 2013;
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Resolução CD/FNDE nº 15, de 10 de Julho de 2014; Resolução
CD/FNDE nº 08, de 16 de dezembro de 2016, Resolução nº 06 de 27 de
Fevereiro de 2018, Art. 39 da Constituição do Estado do Amazonas; o
art. 25 da lei Orgânica do Município e o art. 83 e o art. 242 do Regimento
Geral das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus,
publicado em 18.03.2016, no DOM – Edição 3852, Decreto 2.682, de 26
de dezembro de 2013, Portaria 085/2017 SEMED/GS,
RESOLVE:
I - Estabelecer a obrigação, formalização dos
procedimentos necessários e as orientações referentes ao recebimento,
aplicação, controle, acompanhamento da execução, tramitação e
realização da prestação de contas das Unidades Executoras - UEx’s das
escolas beneficiárias dos recursos financeiros do PDDE e ações
agregadas, a serem apresentados à Entidade Executora – EEx após
execução financeira dos recursos repassados;
II – Estabelecer no âmbito da EEX/SEMED, as
Competências definidas na Resolução CD/FNDE Nº 10 de 2013, Art. 5º,
em consonância com o Regimento Interno da SEMED, Decreto nº 2.682,
de 26 de dezembro de 2013, aos setores colaboradores;
III – Aos Parceiros/Colaboradores:

2. SIACON/CAPC – Inserção de documentos, que
representem fielmente a execução físico-financeira da UEx, devidamente
digitalizados, organizados e vistados, acompanhados mensalmente pelo
assessoramento da DDZ, devendo ser constituído de:
a) Extratos bancários da conta específica em que os
recursos foram depositados, no período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro;
b) Notas fiscais;
c) Cópias de Cheques/ Comprovação de Saque,
Transferência ou Pagamento com Cartão PDDE (Comprovantes para
Pagamentos de Despesas Efetuadas).
d) Relatório e Recibo Mensal de Despesas (PME, Novo
Mais Educação, Mais Cultura e Mais Alfabetização).
VII - Ficará sob a responsabilidade da EEx/SEMED/GAPC:
receber, analisar e julgar as prestações de contas das UEx’s, emitir
parecer acerca de sua aprovação, de acordo com a Resolução
CD/FNDE nº 15, de 10 de Julho de 2014, § 4º, alíneas “a”, “b”, “c”, e “d”;
registrar o Demonstrativo Consolidado Físico-Financeiro relativos à
execução dos recursos no Sistema de Gestão de Prestação de ContasSIGPC e remetê-las tempestivamente ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação/FNDE;

1. DAGE: compete orientar e apoiar o processo de
implementação dos Programas e Projetos, monitorar, supervisionar,
direcionar, divulgar e instruir os procedimentos necessários ao
recebimento dos recursos dos programas do PDDE;

VIII - Identificadas quaisquer inconsistências e/ou
irregularidades na execução e registro da análise físico-financeira nos
autos, pela GAPC, ficará a UEx, responsável por sua regularização no
prazo de 05 (cinco dias) uteis, solicitado em diligência, sendo
supervisionada pela DDZ respectiva;

2. UEx’s: compete planejar e executar o Plano de
Ação/Aplicação de acordo com suas necessidades, observando as
resoluções dos programas, bem como efetuar o lançamento e gerenciar
as despesas por meio do SIACON.

IX – Aos processos intempestivos ou com justificativas
para o atraso do envio de prestação de contas à EEx/SEMED/GAPC, a
responsabilização administrativa será solidária e recairá à DDZ
respectiva e a UEx;

3. DDZ’s: compete aprovar o Plano de Ação/Aplicação dos
recursos recebidos pela UEx, acompanhar sua execução, conferir a
documentação e lançamentos no SIACON, formalizar processos como
descrito abaixo, obedecendo o Check-List, o cronograma de entrega e
encaminhar simultaneamente devidamente organizados, paginados:
3.1. Processo físico de Prestação de Contas da Execução,
conforme Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de Abril de 2013;
3.2. Processo físico de Tombamento, conforme Portaria
085/2017 SEMED/GS, composto por:
a) Ofício de Encaminhamento do Processo de
Tombamento;
b) Termo de Doação;
c) Cópia da Nota Fiscal;
d) Fotos dos Bens de Capital Adquiridos ou Produzidos.
4. GAPC: compete orientar, receber, proceder à análise
financeira e documental das prestações de contas das unidades
executoras, validar o SIACON, emitir parecer, e outras atividades
correlatas.

X - Esgotado o prazo para apresentação dos processos de
prestação de contas e/ou saneamento das irregularidades e não
havendo manifestação da UEx/Escola beneficiária, caberá a EEx/GAPC
a emissão de parecer final de regularidade, que considerará a
documentação acostada, cuja análise seguirá rigorosamente os termos
da legislação vigente, o que implicará no “status” da UEx/EEX junto ao
SIGPC/FNDE, a ser conhecido pela autoridade competente para
conhecimento e adoção de medidas administrativas cabíveis;

IV - A prestação de contas deverá representar
fielmente a realidade da execução financeira dos recursos
transferidos, com estrita observância da legislação vigente e orientações
pertinentes e encaminhadas às Divisões Distritais Zonais
correspondentes, com a organização necessária à análise
técnica/financeira e documental, que deverão proceder também
conforme as orientações abaixo:
V - Os Processos de Prestação de Contas dos Programas
Federais e ações agregadas deverão ser supervisionados pelos
Assessores Técnicos das DDZ’s, que após verificação de sua correta
instrução e organização o encaminhará a Gerência de Análise e
Prestação de Contas - GAPC, respeitando o cronograma estabelecido
para cada Programa;
VI – Tramitar o processo, seguindo os fluxogramas dos
anexos I e II, o qual deverá ser encaminhado à EEx/GAPC, com registro
de entrada/saída no Sistema:
1. PROTUS – processo físico de Execução e de
Tombamento conforme orientações da Resolução CD/FNDE nº 15, de
10 de Julho de 2014;

XI - A não apresentação do processo de prestação de
contas ou aplicação irregular dos recursos, por dolo ou culpa, acarretará
ao presidente da UEx, a perda da Função Gratificada de Diretor de
Escola, que responderá por suas responsabilidades civis, penais e
administrativas cabíveis, conforme orienta a Resolução CD/FNDE nº 15,
de 10 de Julho de 2014 em seu Art. 5º;
XII - É de responsabilidade do diretor sucessor, as
justificativas e a Representação, nos moldes legais exigidos, a ser
protocolizado junto ao respectivo órgão do Ministério Público para
adoção das providências cíveis e criminais da sua alçada, nos termos
expressos no artigo 5º da Resolução nº 15 de 10.07.14, quando for
identificada a omissão, não aprovação ou irregularidade na prestação de
contas, por motivo de força maior ou por dolo ou culpa do gestor
anterior, devendo ser encaminhada cópia autenticada da Representação
à EEx para a devida apreciação;
XIII - Ocorrendo inércia ou omissão da UEx,
na apresentação de justificativa e/ou da Representação, é
facultada ao gestor municipal, conforme o caso, a implementação dessa
medida;
XIV - Comprovadas a regularidade da instrução processual
e a legalidade no gasto do dinheiro público; conhecerá o Titular da
Pasta, mediante parecer para aprovação das contas da UEX, bem como,
para o autorizo de arquivamento dos autos;
XV - No caso excepcional de reforma da UEx, constituição
de novo Conselho Escolar, liberação tardia dos recursos financeiros e
calendário especial, o processo de prestação de contas será instruído
com a informação de reprogramação, que conterá: Ofício de
Reprogramação, Parecer da Comissão Fiscal, Relação de Unidade
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Executora, Extratos Bancários de 01 de janeiro a 31 de dezembro do
ano da prestação de contas, na forma prescrita no § 1º do art. 17 da
Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18.04.13 e Demonstrativo da Execução
da Receita e da Despesa e de pagamentos efetuados, comprovados
mediante documentos que constatem a reforma, a constituição de novo
conselho, calendário especial e a data da disponibilização do recurso
pelo FNDE, conforme o caso;

ANEXO II
FLUXOGRAMA DETALHADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

XVI - As UEx’s deverão manter em suas sedes, arquivado,
juntamente com os documentos que comprovam a execução das
despesas, demonstrativo dos bens permanentes adquiridos ou
produzidos com recursos dos PDDE, com seus respectivos número de
tombamento, de modo a facilitar os trabalhos de fiscalização e auditorias
pelo prazo 10 anos, conforme Resolução n° 08 de 16 de dezembro
2016, do MEC/FNDE;
XVII - O acompanhamento e constatação in loco da
execução do Plano de Ação ou Plano de Aplicação específico de cada
Programa Federal, ficará a cargo da Comissão de Fiscalização, que
emitirá relatório de visita a ser encaminhado ao Departamento Geral dos
Distritos-DEGD, ao Departamento de Gestão Educacional- DEGE, ao
Departamento
de
Planejamento-DEPLAN/DACC/GAPC
para
conhecimento e providências;
XVIII - Por ocasião da nomeação, exoneração ou
substituição da função de Diretor Escolar, a GAPC quando solicitada
pelo Departamento Geral dos Distritos-DEGD, deverá dar parecer sobre
o processo de prestação de contas da Unidade Executora-UEx;
XIX – Fica determinada a obrigatoriedade da utilização do
Gerenciador Financeiro pela UEx, sob a coordenação da Divisão de
Apoio à Gestão Escolar-DAGE para que se cumpra o acordo firmado
entre Banco do Brasil e FNDE, como instrumento auxiliar no
acompanhamento da movimentação financeira dos recursos existentes
em conta corrente de cada Programa;
XX – Fica revogada a Portaria 269/2017 - SEMED/GS e as
disposições em contrário;
publicação.

XXI - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de julho de 2019.
PORTARIA Nº 0571/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro
de 2019,

(*) Republicada integralmente por ter sido veiculada com incorreções no DOM
Edição 4635, de 10/07/2019.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018.18000.18125.0.007720, em especial, a solicitação formal da
prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa.
RESOLVE:

ANEXO I
FLUXOGRAMA CONSOLIDADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DISPENSAR, a pedido, a contar de 01.07.2019, nos
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado, a prestadora de serviço temporário GILMAR MACEDO
VIEIRA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/40H, matrícula 130.039-3 A,
admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria
Municipal de Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 24 de julho de 2019.
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PORTARIA Nº 0572/2019-SEMED/GSAF

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

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro
de 2019,

Manaus, 24 de julho de 2019.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.007820, em especial, a solicitação formal da
prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa.
RESOLVE:
DISPENSAR, a pedido, a contar de 02.07.2019, nos
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado, a prestadora de serviço temporário MARINALVA BASTOS
MAGALHAES MAR, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula
132.489-6 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 0577/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro
de 2019,

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.007912, em especial, a solicitação formal da
prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa.

Manaus, 24 de julho de 2019.

RESOLVE:

PORTARIA Nº 0574/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 15 de
janeiro de 2019,

DISPENSAR, a pedido, a contar de 03.07.2019, nos
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado, a prestadora de serviço temporário DAIANE PEREIRA DA
COSTA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 120.229-4 B,
admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria
Municipal de Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.007062 em especial, o término do prazo
contratual.

Manaus, 24 de julho de 2019.

RESOLVE:
DISPENSAR, em decorrência do término do prazo contratual,
a contar de 24/04/2019, nos termos do inciso I, do artigo 13, da Lei nº 1.425,
de 26 de março de 2010; a servidora RDA ADALCICLEIA RIBEIRO
FEITOSA, matrícula 123.879-5 A, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H,
admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de
Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 24 de julho de 2019.

PORTARIA Nº 0578/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 15 de
janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018.18000.18125.0.007521, em especial, a solicitação formal da
prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa.
RESOLVE:

PORTARIA Nº 0576/2019-SEMED/GSAF

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.007884, em especial, a solicitação formal da
prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa,

DISPENSAR, a pedido, a contar de 25.06.2019, nos
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado, a prestadora de serviço temporário VALDELICE PAZ
MOTA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 132.609-0 A,
admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria
Municipal de Educação.

RESOLVE:

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

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 15 de
janeiro de 2019,

DISPENSAR, a pedido, a contar de 02.07.2019, nos termos do
inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto
nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de
Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora
de serviço temporário ZILMA DA SILVA GOMES, PROF.SUBST.NMTR1/
RDA/AR/20H, matrícula 071.156-0 C, admitida sob a égide do Direito
Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Manaus, 24 de julho de 2019.

Manaus, sexta-feira, 26 de julho de 2019
EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos
Despachos.
5. VIGÊNCIA: A contar de 01.07.2019.

2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a servidora RDA ADALCICLEIA RIBEIRO FEITOSA,
matrícula 123.879-5A, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H.

Manaus, 24 de julho de 2019.

3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por término
de prazo contratual, conforme os autos do Processo nº
2019.18000.18125.0.007062.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Rescisão de contrato por Término de prazo,
com base no inciso I, do art. 13, da Lei 1.425, de 26 de março de 2010.
5. VIGÊNCIA: A contar de 24/04/2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

Manaus, 24 de julho de 2019.

2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora MARINALVA BASTOS MAGALHAES MAR,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 132.489-6 A.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora DAIANE PEREIRA DA COSTA,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 120.229-4 B.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13,
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e,
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2019.18000.18125.0.007912.

3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13,
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e,
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2019.18000.18125.0.007820.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos
Despachos.
5. VIGÊNCIA: A contar de 02.07.2019.
Manaus, 24 de julho de 2019.

4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos
Despachos.
EXTRATO

5. VIGÊNCIA: A contar de 03.07.2019.

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

Manaus, 24 de julho de 2019.

2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora VALDELICE PAZ MOTA,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 132.609-0 A.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora GILMAR MACEDO VIEIRA,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/40H, matrícula 130.039-3 A.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13,
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e,
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2018.18000.18125.0.007720.

3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13,
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e,
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2018.18000.18125.0.007521.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos
Despachos.
5. VIGÊNCIA: A contar de 25.06.2019.

4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer
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Manaus, 24 de julho de 2019.

Manaus, sexta-feira, 26 de julho de 2019
EXTRATO

3

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, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora ZILMA DA SILVA GOMES,
PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H, matrícula 071.156-0 C.

4
5
6
7
8

3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13,
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e,
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2019.18000.18125.0.007884.

1

1

1

Manaus, 24 de julho de 2019.

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

120.304-5 B

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

129.950-6 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

129.964-6 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

119.506-9 B

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

120.384-3 B

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

NOME

MATRÍCULA
REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/20H

CINARA LUCIA PIRES
ALBUQUERQUE

130.045-8 A

NOME

4.186,04

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H

MARILY ROBERT
BARROSO

123.694-6 B

4.937,58

INICIO

TÉRMINO

01/07/2019

30/12/2019

INICIO

TÉRMINO

01/07/2019

30/12/2019

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA OESTE
Nº

5. VIGÊNCIA: A contar de 02.07.2019.

074.639-8 F

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA NORTE
Nº

Nº

4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160
e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos.

IRLANIA DA SILVA
PINHEIRO
LUZ MARINA
NATIVIDADE NOGUEIRA
MARINHO
MIGUEL ANGELO
PINTO MOREIRA
ROSIMERY SANTOS
DA SILVA
SONIA REGINA LOPES
SIMOES
VIRGINIA CLEA DE
CARVALHO COSTA

2

NOME

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H

EVANDRO MARTINS
MONTEIRO
MARIA INES DE
SOUSA MATURINO

INICIO

TÉRMINO

129.944-1 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

118.349-4 B

4.937,58

01/07/2019

30/07/2019

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA RURAL
Nº
1

EXTRATO

2

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

3

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Educação e os(as) senhores(as) abaixo relacionados.

5

3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no
termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para
os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo
n.º 2019.18000.19118.0.008180.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010.

4

6
7
8
Nº
1
2

5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo.

1

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA CENTRO-SUL
NOME

MATRÍCULA
REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H

1

ENEDINA BENICIO DE
SOUZA

129.941-7 A

4.186,04

2

INICIO

TÉRMINO

01/07/2019

30/12/2019

Nº
1

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA LESTE I
Nº
1
2
Nº

NOME
RAUL CORREA
BARCELAR
SIRLEI CONCEICAO DA
SILVA LELIS
NOME

2

MARIO JORGE BURITI
DE MOURA
SILVETE PIRES POND

Nº

NOME

1

MATRÍCULA
REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H
118.194-7 B
097.452-8 B

4.186,04
4.186,04

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H
014.221-2 H
102.194-0 B

4.937,58
4.937,58

2

INICIO

TÉRMINO

01/07/2019

30/12/2019

01/07/2019

30/12/2019

INICIO

TÉRMINO

01/07/2019

30/12/2019

01/07/2019

30/12/2019

1

MARIA MADALENA
SOUZA SEIXAS

129.915-8 A

2.468,79

INICIO

TÉRMINO

01/07/2019

30/12/2019

01/07/2019

30/12/2019

INICIO

TÉRMINO

PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H
1
Nº
1
2

DENIS PEREIRA
CASTILHO
NOME
FABIOLA MAGALHAES
GONCALVES
GLADYS GOMES
MARIA

119.718-5 B

2.468,79

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H

3
4
5
Nº
1
2
3

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA LESTE II
MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/20H

ALESSANDRA ALMADA
DA SILVA GOMES
ANGELA MARIA DO
NASCIMENTO
OLIVEIRA
CELIA DE SOUZA
BINDA
DAYANNY DA SILVA
ANDRADE
JANE COLARES DA
SILVA
LEDA MARIA MOTA
BARROSO
NILDA RIBEIRO
GOMES
THAYHANA
GUIMARAES DA SILVA
NOME

TÉRMINO

130.034-2 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

130.041-5 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

130.037-7 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

130.054-7 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

073.445-4 E

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

129.920-4 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

129.913-1 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

130.038-5 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

INICIO

TÉRMINO

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H

EUNICE MAGALHAES
DE SOUSA
INES SILVA
VASCONCELOS
RAIMUNDA SOARES
DA SILVA

INICIO

129.961-1 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

119.850-5 B

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

120.109-3 B

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/40H

CONCEDER
Nº

3

NOME

117.849-0 B

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

129.947-6 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

Nº
1
2

MARESSA DOS
SANTOS TANAKA
MARESSA DOS
SANTOS TANAKA
NOME

ANA CLAUDIA
MARTINS TOMAS
JEANE MENANDES
BRAZ
JESSICA BATISTA DO
NASCIMENTO
NOME
ANALINA MARTINS
THOMAS
JARDELINE DOS
SANTOS COSTA
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4.937,58

18/06/2019

30/06/2019

118.275-7 B

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

INICIO

TÉRMINO

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROFESSOR INDIGENA/RDA

JOSEANA MENEZES
RODRIGUES
MARIA ALICE DA SILVA
PAULINO
PEDRO DA SILVA
VIEIRA
ROSIANE LANA PENA
SAMUEL DOS SANTOS
VIEIRA
NOME

118.275-7 B

129.772-4 A

2.468,79

01/07/2019

30/12/2019

129.963-8 A

2.468,79

01/07/2019

30/12/2019

129.956-5 A

2.468,79

01/07/2019

30/12/2019

129.955-7 A

2.468,79

01/07/2019

30/12/2019

129.773-2 A

2.468,79

01/07/2019

30/12/2019

INICIO

TÉRMINO

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROFESSOR INDIGENA/RDA
090.498-8 B

4.186,04

01/07/2019

30/12/2019

129.870-4 A

4.186,04

01/07/2019

30/12/2019

129.873-9 A

4.186,04

01/07/2019

30/12/2019

INICIO

TÉRMINO

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROFESSOR INDIGENA/RDA
129.869-0 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

129.867-4 A

4.937,58

01/07/2019

30/12/2019

Manaus, 25 de julho de 2019.

Manaus, sexta-feira, 26 de julho de 2019
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019-SEMED

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
DAIANE PEREIRA DA COSTA
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO:
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H
SITUAÇÃO:
( ) NOMEAR (X) DISPENSA ( ) ANUAL
01 - CASA, LOCALIZADA NA RUA OSCAR ROMERO, Nº 13, BAIRRO ZUMBI II; 01 - AUTOMÓVEL,
MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OAB 1867.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE
FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI
PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
ÓRGÃO:
CARGO:
SITUAÇÃO:

GILMAR MACEDO VIEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/40H
( ) NOMEAR (X) DISPENSA ( ) ANUAL
NADA A DECLARAR
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE
FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI
PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

O MUNICÍPIO DE MANAUS, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, torna público o EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 – SEMED, objetivando o
recebimento e seleção de projetos de vendas para aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
pelo prazo de 12 (doze) meses, com fundamento no caput do art. 24 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 14 da Lei
nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26, de
17 de junho de 2013, na Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de
2015, e demais normas que regem a matéria.
Data e local para entrega dos envelopes: de 29 de julho a
20 de agosto de 2019, das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, na
sede da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, na Divisão de
Compras e Locação, sala 104, térreo, na Av. Mário Ypiranga Monteiro,
2.549, Parque Dez de Novembro, CEP-69050-030, Manaus – AM.
Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para
participação estarão descritos no Edital de Chamada Pública
n° 001/2019 – SEMED, que poderá ser acessado no endereço
eletrônico: www.manaus.am.gov.br, bem como no Diário Oficial do
Município de Manaus Edição nº 4647, de 26/07/2019.
Manaus, 26 de julho de 2019.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
ÓRGÃO:
CARGO:
SITUAÇÃO:

MARINALVA BASTOS MAGALHAES MAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H
( ) NOMEAR (X) DISPENSA ( ) ANUAL
NADA A DECLARAR
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE
FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI
PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
VALDELICE PAZ MOTA
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO:
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H
SITUAÇÃO:
( ) NOMEAR (X) DISPENSA ( ) ANUAL
01 - VEÍCULO, MARCA FIAT, MODELO PÁLIO FIRE, ANO 2010.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE
FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI
PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 – SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
O MUNICÍPIO DE MANAUS – ESTADO DO AMAZONAS,
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que se
encontra aberto o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA para aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, pelo prazo de 12
(doze) meses, com fundamento no caput do art. 24 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de
Junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013,
na Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, e demais normas
que regem a matéria. Os documentos serão analisados pela Comissão
de Chamada Pública – CCP, constituída por meio da Portaria
nº. 1.622/2019, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, Edição
4.638, que receberá e selecionará os projetos de venda apresentados
conforme os exigidos neste Instrumento.
1. DO OBJETO

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
ZILMA DA SILVA GOMES
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO:
PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H
SITUAÇÃO:
( ) NOMEAR (X) DISPENSA ( ) ANUAL
01 - APARTAMENTO NO CONDOMINIO LEVE CASTANHEIRAS, NA RUA RAUL PAVON, Nº 212,
SÃO JOSÉ OPERÁRIO - FINANCIADO.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE
FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI
PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

O objeto do presente Edital consiste no recebimento e seleção de
projetos de venda apresentados por AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS
EM GRUPO FORMAL, para credenciamento e contratação pela
Secretaria Municipal de Educação, para fornecimento de gêneros
alimentícios oriundos da agricultura familiar, conforme quantidades e
especificações constantes no Anexo I.
2. DA FONTE DE
ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS

FINANCEIROS/

DOTAÇÃO

As despesas necessárias para a execução do objeto desta CHAMADA
PÚBLICA correrão à conta dos recursos provenientes do Orçamento da
União, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, repassados
pelo FNDE ao Município de Manaus/Secretaria Municipal de EducaçãoSEMED, previstos na Lei Orçamentária Anual para 2019 e 2020.
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3. DA DATA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA
Para participar da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, GRUPOS
FORMAIS
DE
AGRICULTORES
E
EMPREENDEDORES
DE BASE FAMILIAR RURAL deverão apresentar os DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO e o PROJETO DE VENDA, no período
de 29 de julho a 20 de agosto de 2019, no horário de 08h00min às
12h00min e 13h00min às 17h00min, na Divisão de Compras e
Locação, sala 104, localizada na sede da Secretaria Municipal de
Educação/SEMED, sito Av. Mario Ypiranga Monteiro, nº. 2549- Parque
10 de Novembro, observadas todas as condições do Edital e seus
anexos.
3.1. A sessão pública de abertura dos envelopes dos Grupos Formais
está designada para o dia 21 de agosto de 2019, às 09h30min, na Sala
do Auditório, do Prédio da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística,
sito na Rua Anhanduí, 520, Galpão 3, Bairro de Flores, observadas
todas as condições do Edital e seus anexos.
4. DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
Para ser considerada habilitada a participar do Chamamento Público de
que trata este Edital, o Grupo Formal e/ou empreendedor familiar rural
deverá apresentar a documentação exigida em envelopes lacrados
identificados com a inscrição externa conforme modelo abaixo,
endereçado à Comissão de Chamada Pública.
O envelope deverá conter externamente a seguinte identificação:
PREFEITURA DE MANAUS
À COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA
Chamada Pública Nº 01/2019
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: ....................................................
CNPJ :.........................................................................................................
ENDEREÇO:...............................................................................................
TELEFONE:................................................................................................
4.1. No ENVELOPE Nº 01 deverá conter 01 (uma) cópia devidamente
acompanhada do original para conferência, dos DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL a seguir
discriminados:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido
nos últimos 60 dias;
c) a prova de regularidade fiscal, devendo apresentar as certidões
negativas Conjunta da Receita Federal, Receita Estadual, Receita
Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Certidão
de Débitos Trabalhistas;
d) comprovante de conta corrente junto ao Banco Bradesco S/A (cópia
do extrato bancário ou cópia do cartão de conta corrente) em nome do
Grupo Formal, podendo ainda, na falta destes, a apresentação de
declaração do Banco informando a abertura de conta;
e) as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade
registrada no órgão competente;
f) a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos associados/cooperados;
g) a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo
controle do atendimento do limite individual de venda de seus
cooperados/associados;
h) cópia do Registro Geral – RG, Cadastro de Pessoa Física –
CPF e comprovante de residência do representante legal do Grupo
Formal;
i) a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica,
quando for o caso.
4.2. Toda a documentação de habilitação deverá estar atualizada,
observando os respectivos prazos de validade/ vigência.
4.3. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos,
fica facultado à Entidade Executora, a abertura de prazo para a
regularização da documentação.

5. DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE VENDA
No dia, hora e local determinados no item 03 deste Edital, deverá ser
entregue à COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA, por representante
legal designado pela Associação ou Grupo Formal de Agricultores e
Empreendedores de Base Familiar Rural, envelope 2, lacrado, não
transparente, assim identificado:
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA DE GRUPO FORMAL
PROPONENTE...........................................................................................
(Razão Social da Organização)
Nº DO CNPJ:...............................................................................................
Nº DA
DAP
JURÍDICA
(Declaração
de
Aptidão
ao
PRONAF)....................................................................................................
5.1. No ENVELOPE Nº 02 deverá conter o PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ANEXO II elaborado de acordo com as
seguintes condições:
a) ser formulado em 01 (uma) via, contendo a identificação do GRUPO
FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE
FAMILIAR RURAL, datado e assinado pelo representante legal da
organização;
b) haver discriminação completa do(s) gênero(s) alimentício(s) cotado(s)
e especificado(s) no ANEXO I por Agricultor e Empreendedor de Base
Familiar Rural, respeitando o limite individual por DAP/ano estabelecido
em Lei;
c) conter o preço unitário e total de cada item, em moeda nacional do
Brasil com até duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00), de acordo
com a disponibilidade de fornecimento do GRUPO FORMAL, desde que
seja informado em lista anexada ao PROJETO DE VENDA;
d) conter, para cada item cotado, a indicação de marca e/ou procedência
(endereço do local de produção para vistoria ou fiscalização, caso
necessário);
e) apresentar, no PROJETO DE VENDA DE GRUPO FORMAL, o valor
total correspondente à somatória do valor individual de venda por
DAP/ano de cada Agricultor ou Empreendedor de Base Familiar Rural
organizado em pessoa jurídica participante da CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2019, obedecendo ao limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), por DAP/ano, conforme identificação prevista no ANEXO III, e
conforme Resolução CD/FNDE nº 04 de 02.04.15;
f) na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos
constatada na abertura dos envelopes poderá ser concedido prazo para
sua regularização, conforme análise da Comissão de Chamada Pública.
6. DA AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO DE VENDA
O GRUPO FORMAL que apresentar a documentação exigida na fase de
habilitação terá o envelope 2 recebido e no qual deverá conter o Projeto
de Venda com a demonstração dos preços compatíveis com os
PREÇOS DE REFERÊNCIA, cotados oficialmente, dando-se prioridade
à ordem de localização do GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, nos termos da
legislação vigente.
6.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em:
grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território
rural, grupo de projetos do Estado e grupo de propostas do País.
6.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de
prioridade para seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os
demais grupos;
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade
sobre o do Estado e do País;
III - o grupo de projetos do Estado terá prioridade sobre o do País.
6.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de
prioridade para seleção:
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais
indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre
estes;
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
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III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica);
Caso a SEMED não obtenha as quantidades necessárias de
produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas
deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em
acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 6.1 e
6.2.
6.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade
organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou
empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme
DAP Jurídica.
6.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em
havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no
fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações
finalistas.
6.6. A Comissão de recebimento e seleção divulgará o resultado da
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2019, em até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data de abertura da Sessão Pública, nos murais de
informações ao público na SEMED, bem como em seus respectivos
endereços eletrônicos.
6.7. Todos os imbróglios que no transcorrer da sessão surgirem, serão
imediatamente submetidos para decisão do Titular da Pasta.
6.8. O resultado do processo de seleção será homologado pela
autoridade superior da Secretaria Municipal de Educação, após a
tramitação regular do processo.
6.9. O fato da Cooperativa ou da Associação ter sido classificada e
selecionada não garante sua efetiva contratação pela Secretaria
Municipal de Educação - SEMED.
6.10. A Cooperativa ou Associação selecionada e credenciada deverá
manter durante toda a vigência do contrato, a regularidade de todas as
condições de habilitação, como também informar toda e qualquer
alteração na documentação referente à habilitação jurídica, qualificação
técnica, econômico-financeira e fiscal.
6.11. É condição para a assinatura do contrato a demonstração da
regularidade e atualização de documentos.
7. DA DEFINIÇÃO DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR
Na definição do(s) preço(s) para aquisição dos gêneros alimentícios do
GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE
BASE FAMILIAR RURAL será considerado como PREÇO DE
REFERÊNCIA, Anexo I conforme disposto no § 1º do art. 29 da
Resolução CD/FNDE nº 4/2015.
7.1. O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no
mínimo, três mercados em âmbito local, priorizando a feira do produtor
da agricultura familiar, quando houver, acrescido dos insumos exigidos
no Edital de Chamada Pública, tais como despesas com frete,
embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o
fornecimento do produto.
7.2. Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local,
deverá ser realizada ou complementada em âmbito territorial, estadual
ou nacional, nessa ordem.
7.3. Os preços de aquisição definidos pela SEMED deverão constar na
chamada pública, e serão os preços pagos ao agricultor familiar,
empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do
gênero alimentício.
7.4. Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos
agroecológicos ou orgânicos, a Entidade Executora poderá acrescer aos
preços desses produtos em até 30% (trinta por cento) em relação aos
preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Quaisquer
GRUPO
FORMAL
DE
AGRICULTORES
E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL poderão manifestar
a intenção de recorrer, quando lhes será concedido o prazo de 03 (três)
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais
participantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, mediante
solicitação oficial.
A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao
resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, importará preclusão do
direito de recurso. Os recursos imotivados, insubsistentes e
intempestivos não serão recebidos.
9.DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E DO CONTRATO
a) Após a homologação do resultado da CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2019 e antes da assinatura do contrato, persistindo o interesse
da SEMED na contratação, será procedida à convocação da
Cooperativa/Associação selecionada, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, a partir da convocação, para apresentação de uma amostra de
cada gênero alimentício, a fim de que sejam analisadas por comissão
constituída para tal fim e pelo prazo necessário, pela Secretaria
Municipal de Educação, devendo obedecer o especificado no anexo I e
no projeto de venda;
b) Para fins de verificação e manifestação (parecer de aprovação ou
reprovação) sobre a qualidade do(s) gênero(s) alimentício(s), será
constituída uma comissão de análise cuja composição será formada por
01 (um) membro da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística, 02 (dois)
nutricionistas e 01(um) membro do Conselho de Alimentação Escolar;
c) As amostras deverão obedecer com exatidão às especificações
consignadas do anexo I deste instrumento, observada a qualidade dos
gêneros alimentícios, inclusive o padrão de qualidade que se pretende
obter, sempre obedecendo à legislação vigente e pertinente na área de
alimentos, com os devidos registros nos órgãos de controle e
fiscalização, quando couber;
d) É condição para assinatura do contrato que o parecer seja no sentido
de aprovação das amostras. Ademais, é obrigatória a apresentação do
citado parecer de aprovação no ato da assinatura do contrato, sendo de
responsabilidade do contratado sua obtenção junto à Comissão de
Análise/SEMED. No caso de divergência entre o material ofertado em
amostras e o mencionado no projeto de venda, serão considerados
aqueles constantes no segundo;
e) As amostras devem ser entregues na Subsecretaria de Infraestrutura
e Logística, na Rua Anhanduí, nº 520, Galpão 3, Bairro de Flores, no dia
e horário a serem definidos pela Comissão de Análise;
f) O resultado da análise será publicado em até 03 dias após o prazo da
apresentação das amostras.
10. DA ASSINATURA
O CONTRATO será celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação
e o GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE
BASE FAMILIAR RURAL, sendo este representado por pessoa
legalmente constituída, que será convocado para sua assinatura e
retirada da respectiva Nota de Empenho, momento em que serão
demonstradas a regularidade fiscal.
10.1. A CONTRATADA poderá prestar garantia de até 5% (cinco por
cento), do valor do Contrato, podendo optar por uma das modalidades
previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93. (exigência
facultada à autoridade competente, que respaldado no interesse publico,
a dispensará, mediante manifestação expressa).
11. DA VIGÊNCIA
O CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura do termo de contrato, podendo ser aditado por igual período
ou acrescido no limite determinado em lei, por meio de pedido expresso
e justificado das partes interessadas, resguardadas as condições
estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 e poderá chegar ao
seu término final com a entrega de todo o seu objeto e a consequente
liquidação da despesa.
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12. DA RESCISÃO
O CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre a SEMED e o(s) representante(s) legal(is) do
GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE
BASE FAMILIAR RURAL, selecionados e credenciados e desde que
haja manifestação expressa dos representados;
b) pelo não cumprimento das obrigações previstas e estabelecidas na
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019;
c) Quaisquer dos motivos previstos na Lei nº. 8.666/93.
13. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
a) O CRONOGRAMA DE ENTREGA será elaborado pela Subsecretaria
de Infraestrutura e Logística, disponibilizado após a assinatura do
CONTRATO, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data
prevista para iniciar a entrega dos gêneros, caso em que poderá sofrer
ajustes e modificações a critério do Titular da Pasta e conforme
necessidade da Administração Publica;
b) Os produtos deverão ser entregues mediante requisição da Divisão de
Alimentação Escolar, na Rua Anhanduí, nº 520, Galpão 3, Bairro de
Flores.
14. DOS PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA
Caberá a Contratada observar e seguir os procedimentos para entrega
dos gêneros alimentícios:
14.1. Cada entrega deverá ser acompanhada de duas vias do
comprovante, numerado sequencialmente, emitido pela cooperativa ou
associação, contendo a identificação da mesma, do município, do
produto, quantidade, valor unitário e valor total.
14.2. No ato da entrega dos gêneros, as cautelas deverão estar
preenchidas por pessoa responsável com: nome completo e legível,
número do documento de identificação, cargo/função e assinatura e
datado.
14.3. A segunda via do comprovante de entrega deverá permanecer na
Subsecretaria de Infraestrutura e Logística, para controle, a primeira via
devidamente preenchida e assinada pelo responsável, deverá retornar
com o entregador para posterior apresentação junto com a fatura/nota
fiscal à Secretaria Municipal de Educação para conferência, atesto e
demais procedimentos relativos ao pagamento.
15. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios:
a) será realizada diretamente no endereço indicado no item 13, alínea
“b”, de acordo com as especificações do ANEXO I;
b) todos os produtos deverão estar isentos de substâncias terrosas, sem
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, sem
parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens, sem
umidade externa anormal, isentos de odor e sabor estranhos, isentos de
enfermidades, e não deverão estar danificados por lesões que afetem a
sua aparência e utilização;
c) o transporte dos produtos resfriados deverá ser feito em veículos
isotérmicos ou refrigerados, ou, ainda, em veículos comuns, desde que
sejam utilizados recipientes isotérmicos no transporte. A temperatura dos
produtos resfriados deverá permanecer entre 6ºC e 10ºC até o momento
do recebimento no Almoxarifado Central;
d) qualquer que seja o veículo, este deve ser equipado com estrados
plásticos. Não será permitido o contato direto dos recipientes
isotérmicos, dos recipientes de plástico ou embalagens de produto com
o piso do veículo;
e) em caso de transporte em veículos isotérmicos, as embalagens dos
produtos deverão estar acondicionadas em caixas higienizadas ou
material próprio;
f) a higienização e desinfecção dos veículos devem ser feitas a cada
troca de turno, diariamente ou sempre que necessário;
g) os produtos processados deverão ser acompanhados de laudo de
qualidade e deverão ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, quando couber;

h) para o item 15, será cobrada o documento que comprove a origem do
produto sendo de área de manejo, com a permissão do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA.
16. DO CONTROLE DE QUALIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE
PRODUTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO (PERÍODO DE
ENTREGA)
À Subsecretaria de Infraestrutura e Logística, por meio da Divisão de
Alimentação Escolar/Semed, cabe o direito de recusar o recebimento
do(s) produto(s) quando este(s) não se encontrar(em) dentro das
condições estabelecidas no ANEXO I, lavrando-se para tal relatório
devidamente assinado por nutricionista e Gerência de Controle de
Qualidade.
Em caso de reprovação dos gêneros alimentícios entregues, as
despesas decorrentes de problemas relativos ao comprometimento da
qualidade do produto, dentro do prazo de validade, ficarão por conta do
GRUPO FORMAL, que deverá recolher e substituir os produtos nos
locais indicados pelos Nutricionistas da Divisão de Alimentação Escolar DAE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento
da correspondência enviada pela Divisão de Alimentação Escolar - DAE.
Os gêneros alimentícios a serem entregues ao Contratante serão os
definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos
quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos substitutos
constem na mesma chamada pública e sejam correlatos
nutricionalmente e que a substituição seja atestada pelo RT, que poderá
contar com o respaldo do CAE.
17. DAS PENALIDADES
Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula ou pela
inexecução total ou parcial do CONTRATO, a SEMED aplicará ao
GRUPO FORMAL/contratado as seguintes penalidades, de acordo com
a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia.
Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 12 do Decreto
Municipal nº 7.769/05, no caso de atraso injustificado ou inexecução total
ou parcial do compromisso assumido com a SEMED, as sanções
administrativas em relação à CONTRATADA serão:
a) advertência por escrito;
b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até
o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada
oficialmente;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso
de inexecução do objeto contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da comunicação oficial;
d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art.
87 da Lei nº 8.666/93;
I – A aplicação da multa não impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as demais cominações editalícias
legais; dando causa à rescisão, a empresa contratada, pagará à SEMED
além da multa, a apuração das perdas e danos;
II – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido
exigida), além da perda desta, a empresa penalizada responderá pela
sua diferença;
III – as sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas
juntamente com as das alíneas “b” e “c”, garantida a prévia defesa;
IV – no caso das alíneas “a” e “d”, ficará garantida a prévia defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência da intimação; e no caso
da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da
intimação;
V – a declaração da inidoneidade será de competência exclusiva do
Secretário Municipal, nos termos do art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93;
VI – As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser aplicadas à
CONTRATADA que, em razão do Contrato:
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a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

20.4. O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir da data do adimplemento total ou de cada parcela,
conforma o subitem anterior.
20.5. Quando for o caso, a contratada receberá em parcelas o valor
contratado, conforme as entregas ou as prestações efetuadas.

18. DAS RESPONSABILIDADES DO(S) CONTRATADO(S) – GRUPO
FORMAL

21. DOS FATOS SUPERVENIENTES

O GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE
BASE FAMILIAR RURAL que aderir à CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2019, está ciente de todas as exigências legais especificadas
para a alimentação escolar das Unidades Educacionais da Rede
Municipal de Ensino, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às
penalidades aplicáveis da legislação administrativa, civil e penal.

Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes a sua publicação e
que possam vir a prejudicar o processo, ou por determinação legal ou
judicial, e/ou, ainda, por decisão do Município de Manaus/SEMED,
poderá ocorrer o adiamento dos prazos estabelecidos ou a
revogação/modificação, no todo ou em parte, da CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2019.

18.1.O GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES
DE BASE FAMILIAR RURAL que aderir à CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2019 se compromete a fornecer os gêneros alimentícios de forma
contínua; de acordo com os padrões de identidade e qualidade
estabelecidos na legislação federal e municipal vigentes sobre alimentos;
em atendimento às especificações técnicas elaboradas pela SEMED; e
nas datas previstas no CRONOGRAMA DE ENTREGA.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.2.O GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES
DE BASE FAMILIAR RURAL deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco)
anos, as cópias do(s) TERMO(S) DE RECEBIMENTO – ANEXO VII e
a(s) Nota(s) Fiscal (is) de Venda ou documento(s) equivalente(s) dos
produtos cotados no ANEXO II, estando à disposição para comprovação
dos órgãos fiscalizadores do PNAE.

Os documentos de habilitação do GRUPO FORMAL DE
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL
inabilitado serão devolvidos mediante RECIBO ao seu representante
legal no dia, hora e local mencionados no item 3.

18.3.É de exclusiva responsabilidade do GRUPO FORMAL DE
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIARES DE BASE
FAMILIAR RURAL o ressarcimento de danos causados à SEMED ou a
Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
CONTRATO, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

A participação de qualquer GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL na CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2019 implica a aceitação tácita, incondicional,
irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim
como dos seus anexos.

Caso haja motivação, em atendimento ao disposto no parágrafo único do
art. 26 da Resolução CD/FNDE nº 04/2015, os gêneros alimentícios a
serem entregues, poderão ser substituídos mediante aceite da SEMED,
com devida comprovação dos PREÇOS DE REFERÊNCIA e obediência
ao valor nutricional do produto substituído e seu substituto na
composição dos cardápios estabelecidos pela DAE.

19. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE – SEMED

O Contratado que se recusar a fornecer os produtos objeto do presente,
sem justificativa plausível e aceita pela Administração, sofrerá as
penalidades previstas no Art. 87, II, da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

A Secretaria Municipal de Educação/SEMED, em razão da supremacia
do interesse público sobre o interesse particular, poderá realizar as
seguintes ações quanto ao CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR:

Os pedidos de esclarecimentos referentes à CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2019 deverão ser enviados à CCP em até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da Sessão, de segunda a sexta
feira, das 08h30min às 13h30min, no endereço citado no item 3, que
será respondido em igual prazo.

a) modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos dos Agricultores e
Empreendedores de Base Familiar Rural e suas Organizações;
b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos de infração contratual ou
inaptidão dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e
suas Organizações;
c) fiscalizá-lo quanto a sua execução por meio dos servidores
designados para este fim;
d) aplicar sanções aos Agricultores e Empreendedores de Base
Familiar Rural e suas Organizações, motivadas pela inexecução
parcial ou total do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR.

Poderá o Titular da Pasta, revogar o Edital de Chamada Pública, no todo
ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, ou por
fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de
ilegalidade.
A revogação ou anulação do Edital de Chamada Pública não gera direito
à indenização, ressalvadas as hipóteses descritas na Lei n.º 8.666/93.
23. DO FORO
O foro para dirimir questões relativas à CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2019 será o do Município de Manaus, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

20. DO PAGAMENTO

Manaus, 26 de julho de 2019.

20.1. O pagamento será realizado de acordo com a emissão de nota
fiscal/fatura, e mediante comprovação de aprovação emitida nos termos
do artigo 73, inciso I ou II da Lei nº. 8.666/93.
20.2. Conforme Decreto Municipal nº. 9.406/07, os pagamentos aos
credores da administração direta, indireta, autárquica e fundacional da
Prefeitura de Manaus serão efetuados exclusivamente mediante credito
em conta corrente especificada pelo credor, mantida no Banco Bradesco
S/A.
20.3. Nos documentos de cobrança, tais como notas fiscais, recibos e
similares dos credores, deverá constar a identificação da agência e da
conta corrente, onde deverão ser efetuados os créditos devidos.
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ANEXOS
I.
II.
III.
IV.

ESPECIFICAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
MODELO DO PROJETO DE VENDA
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR DAP/ANO
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE GÊNEROS PELOS
ASSOCIADOS
V. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI
Nº 11.947/2009
VI. MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
VII. MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO.
VIII. CRONOGRAMA DE ENTREGA
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ESPECIFICAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UND

ESPECIFICAÇÃO

ID-506574 - ABACAXI, Apresentação: maduro, in
natura, Característica(s) Adicional(is): sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos
KG
do manuseio e transporte, produto próprio para
consumo humano, acondicionado em embalagem
apropriada.
ID-75772 - ABÓBORA, Tipo: extra, Grupo: regional,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto
próprio para consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor, acondicionado em
embalagem apropriada.
ID-508471 - ALFACE, Tipo: extra, Grupo: lisa,
Apresentação: in natura, Característica(s) Adicional(is):
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, isento
Maço de toda e qualquer evidência de decomposição,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada, Unidade de
Fornecimento: maço com 100g.
ID-15358 - BANANA, Tipo: prata, extra, Apresentação:
in natura, Características Adicionais: sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos
KG
de manuseio e transporte, produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a legislação
em vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
ID-506570 - CHEIRO VERDE, Composição: cebolinha,
coentro e chicória do Amazonas, Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
KG
transporte, isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, produto próprio para consumo humano
e em conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-507041 - COUVE, Tipo: extra, Grupo: manteiga,
Apresentação: in natura, Característica(s) Adicional(is):
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, isento
MAÇO
de toda e qualquer evidência de decomposição,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-505008 - FARINHA DE MANDIOCA, Grupo: dágua,
Subgrupo: grossa, Tipo: 1, Classe: amarela,
Apresentação:
uarini
ova,
Característica(s)
EMB Adicional(is): isenta de matéria terrosa, parasitas,
umidade e fermentação, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em
vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1kg.
ID-507172 - FARINHA DE TAPIOCA, Grupo: seca,
Subgrupo: granulada, Classe: branca, Característica(s)
Adicional(is): isenta de parasitos, umidade e
EMB
fermentação, produto próprio para consumo humano e
em conformidade com a legislação em vigor, Unidade
de Fornecimento: embalagem com 500g.
ID-15370 - LARANJA, Tipo: extra, Grupo: pêra,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto
próprio para consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor, acondicionado em
embalagem apropriada.
ID-17303 - LIMÃO, Tipo: taiti, extra, Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
KG
transporte, isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, produto próprio para consumo humano
e em conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-15397 - MACAXEIRA, Tipo: extra, Características
Adicionais: sem indícios de germinação, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e
KG
transporte, produto próprio para consumo humano e
em conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.

QUANT
SOLICITADA

PREÇO
MÉDIO

400.000

3,63

100.000

50.000

2,84

2,24

500.000

3,41

20.000

10,92

120.000

1,74

150.000

5,06

150.000

4,01

400.000

2,14

40.000

3,02

100.000

3,58

ID-17295 - MAMÃO, Tipo: extra, Grupo: papaia,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto
próprio para consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor, acondicionado em
embalagem apropriada.
ID-506576 - MAXIXE, Apresentação: in natura,
Característica(s) Adicional(is): sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, produto próprio para
consumo humano, acondicionado em embalagem
apropriada.
ID-15362 - MELANCIA, Tipo: extra, Apresentação: in
natura, Características Adicionais: sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte, produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a legislação
em vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
ID-507170 - PEIXE, Espécie: pirarucu, Apresentação:
cortado em filé, sem pele, sem espinhas, fresco,
congelado, Característica(s) Adicional(is): isento de
toda e qualquer evidência de decomposição, produto
próprio para consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor, acondicionado em
embalagem apropriada.
ID-15385 - PEPINO, Tipo: extra, Grupo: comum,
Características Adicionais: sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte, produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a legislação
em vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
ID-506591 - PIMENTA, Tipo: de cheiro, Apresentação:
in natura, Característica(s) Adicional(is): sem indícios
de germinação, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto próprio
para consumo humano, acondicionado em embalagem
apropriada.
ID-15382 - PIMENTÃO, Tipo: extra, Grupo: verde,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto
próprio para consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor, acondicionado em
embalagem apropriada.
ID-17428 - QUIABO, Tipo: extra, Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, produto próprio para consumo humano
e em conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-71950 - REPOLHO, Tipo: extra, Grupo: verde,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto
próprio para consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor, acondicionado em
embalagem apropriada.
ID-15361 - BANANA, Tipo: pacovã, extra,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto
próprio para consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor, acondicionado em
embalagem apropriada.
ID-506746 - TEMPERO COMPLETO, Aspecto Físico:
pasta, Composição Básica: sal, alho, cebola, salsa e
cebolinha, Característica(s) Adicional(is): isento de
glúten e pimenta, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em
vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1kg.
ID-510422 - COLORAU, Aspecto Físico: pó fino de
urucum, homogêneo, Característica(s) Adicional(is):
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor, Unidade de
Fornecimento: embalagem com 1kg.
ID-55422 - CARÁ, Tipo: extra, Grupo: roxo,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto
próprio para consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor, acondicionado em
embalagem apropriada.
ID-506703 - BATATA, Tipo: extra, Grupo: doce,
Apresentação: in natura, Característica(s) Adicional(is):
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, isento
de toda e qualquer evidência de decomposição,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-511312 - ABÓBORA, Tipo: extra, Grupo: regional,
Apresentação:
in
natura,
mini
processada,
Característica(s) Adicional(is): sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem a vácuo apropriada.
ID-511313 - MACAXEIRA, Tipo: extra, Apresentação:
in natura, mini processada, Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e
transporte, produto próprio para consumo humano e
em conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem a vácuo apropriada.
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ID-511320 - ABOBRINHA, Tipo: extra, Grupo:
brasileira, Apresentação Apresentação: in natura,
Característica(s) Adicional(is): sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte, produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a legislação
em vigor, acondicionado em embalagem apropriada.

ANEXO V
20.000

5,08

ANEXO II
MODELO DO PROJETO DE VENDA
Sessão para recebimento: 21/08/2019, às 09h30min.
Local: Na Sala 04, do Prédio da Divisão de Desenvolvimento Profissional
do Magistério – DDPM, sito a Avenida Maceió, 260 Bairro Parque 10 de
novembro.
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereço
4. Município/UF
5. E-mail
6. DDD/Fone
7. CEP
8. Nº DAP Jurídica
9. Banco
10. Agência Corrente
11. Conta Nº da Conta
13. Nº de Associados de acordo com a Lei 14. Nº de Associados com
12. Nº de Associados
nº 11.326/2006
DAP Física
15. Nome do representante
16. CPF
17. DDD/Fone
legal
18. Endereço
19. Município/UF
II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade
2. CNPJ
3. Município/UF
4. Endereço
5. DDD/Fone
6. Nome do representante e e-mail
7. CPF
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS
1. Produto
2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição*
5. Cronograma de
Entrega dos produtos
4.1. Unitário 4.2. Total

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DA LEI Nº 11.947/2009
A (razão social), inscrita no CNPJ nº ..., por intermédio do
seu representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira de Identidade
de nº ... e do CPF/MF nº ..., nos termos do Estatuto Social, DECLARA
que atenderá todos os requisitos legais previstos na Lei nº 11.947/2009,
Resolução CD/FNDE nº 38/2009, e Resolução CD/FNDE nº 04 de
02.04.15, que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE e demais documentos normativos, no que couber.
Manaus/AM, ........... de .............................. de 2019.
......................................................................................
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)
ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
(Minuta Contratual publicada conforme Provimento n. 01/07-PGM- DOM
de 30 de março de 2007).
TERMO DE CONTRATO Nº ......./18, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MANAUS POR INTERMÉDIO DA ............ E A
EMPRESA ........................................................, PARA AQUISIÇÃO/ ou
FORNECIMENTO DE.......................,/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)
......................................., NA FORMA ABAIXO:
I – PREÂMBULO

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima
conferem com as condições de fornecimento.
Assinatura do Representante do Grupo
Local e Data
Fone/E-mail:
Formal

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR DAP/ANO
A (razão social), inscrita no CNPJ nº ..., por intermédio do
seu representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira de Identidade
de nº ... e do CPF/MF nº ..., nos termos do Estatuto Social, DECLARA
que atenderá ao limite individual de venda de gêneros alimentícios dos
Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o
quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
por DAP/ano, referente à sua produção, considerando os dispositivos da
Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26,
de 17 de junho de 2013, na Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de
2015 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e
demais documentos normativos, no que couber.
Manaus, ........... de .............................. de 2019.
...............................................................................................
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE
GÊNEROS PELOS ASSOCIADOS
A (razão social), inscrita no CNPJ nº ..., por intermédio do
seu representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira de Identidade
de nº ... e do CPF/MF nº ..., DECLARA, para os fins do disposto no
inciso VI, do artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02 de abril de
2015, que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos associados relacionados no Projeto de Venda.
Manaus, ........... de .............................. de 2019.
...........................................................................................
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)

1 – CONTRATANTES:
O Município de Manaus, através da
Secretaria................, adiante denominado CONTRATANTE e a empresa
.................................., a seguir denominada CONTRATADA.
2 – LOCAL E DATA:
Lavrado e assinado nesta cidade de Manaus,
Capital do Estado do Amazonas, na sede da Prefeitura, sediada na Av.
Brasil, 2971 - Compensa, aos............................ dias do mês de
..................... do ano de dois mil e dezenove (2019).
3 – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE, o Exmo. Sr.
Secretário Municipal de ............................, conforme delegação de
competência expressa no Decreto nº. 1.589, de 25.06.93, art. 46, item III,
e a empresa .................................., representada neste ato pelo Sr.
....................................., portador da Carteira de Identidade nº. ............. e
CPF nº. ......................., residente e domiciliado nesta cidade à Rua
................................, os quais assinam o presente instrumento que se
regerá pela Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações
complementares, bem como, pelo Provimento nº. 01/07, nos termos da
Minuta nº. 02 constante de seu Anexo único, mediante as cláusulas e
condições a seguir dispostas.
4 – SEDE DA CONTRATADA: A CONTRATADA é estabelecida na
cidade de ..........., à ................, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. ................
5 – FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este contrato decorre do
Despacho do Sr. Secretário Municipal de ........................., às fls. ......,
datado de ..../.../..., do Processo nº. .................. que homologou a
Chamada Publica nº 001/2019 – SEMED, publicado no Diário Oficial do
Município em .../.../.....
6 – DOCUMENTAÇÃO: A CONTRATADA apresenta neste ato os
documentos legais comprobatórios ao atendimento das condições
indispensáveis à assinatura do presente contrato, inclusive quitação
exigíveis de tributos federais, estaduais e municipais, declarando inclusive,
estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume
o compromisso de manter, durante a execução do contrato, inclusive para
pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade
exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93.
7 – GARANTIA: A CONTRATADA prestará garantia, de até 5% (cinco
por cento), do valor do Contrato, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei
nº 8.666/93. (exigência facultada a autoridade competente, podendo ser
dispensada, mediante manifestação expressa).
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II – DO OBJETO DO CONTRATO
Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao
CONTRATANTE, o(s) produto(s)/prestar o(s) serviço(s), conforme
identificados no ANEXO ..., ......, item(ns)/lote(s) ........... do Edital de
Chamada de Pública nº 001/2019 – SEMED/PM.
III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se compromete e se
obriga junto à CONTRATANTE, dentre outros, a cumprir o estabelecido
a seguir:
I – na entrega ou na execução do objeto do presente contrato, obriga-se
a envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado
cumprimento dos encargos que lhe são confiados;
II – entregar o(s) produto(s)/prestar o(s) serviço(s) no(s) prazo(s)
máximo(s) determinado(s) no contrato, mediante solicitação da
CONTRATANTE;
III – responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro
de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras
que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus
empregados;
IV – responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
V – declarar no ato de celebração do presente contrato, estar
plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o
compromisso de manter, durante a execução do contrato, inclusive para
pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e
regularidades exigidas na licitação;

surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de
prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou
ajustadas na execução deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA será também responsável por
todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais,
trabalhista, fiscal provenientes da execução dos serviços objeto deste
contrato.
VI – DO PRAZO
O Prazo de vigência do contrato será de ...... dias/meses, contados a
partir de sua assinatura. podendo ser aditado por igual período, por meio
de pedido expresso e justificado, da parte interessada, resguardadas as
condições estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 e poderá
chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e a
consequente liquidação da despesa.
VII – PREÇO/PAGAMENTO
1 – PREÇO: O valor global do presente contrato importa na quantia de
R$ ... (...), de acordo com a(s) proposta(s) e outros documentos que
integram este Contrato.
Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade de
Entrega

Preço de Aquisição
Preço Unitário
(divulgado na
chamada pública)

Preço Total

Valor Total do Contrato

2 – PAGAMENTO: O pagamento devido pela execução deste Contrato
será feito contra a emissão de Nota Fiscal e Fatura, mediante Atestado
de Recebimento, no prazo fixado, após a apresentação dos citados
documentos na Secretaria Municipal de .................................................

VI – garantir os produtos contra defeitos de fabricação;

3 - DOTAÇÃO FINANCEIRA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº ..., datado de .../.../20..., à conta da
seguinte rubrica orçamentária: ...................................................................

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA não será responsável:

VIII – DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA:

I – por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93
e art. 12 do Decreto Municipal nº 7.769/05, no caso de atraso
injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido
com a CONTRATANTE, as sanções administrativas em relação à
CONTRATADA serão:

II – por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos
neste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATANTE não aceitará, sob
pretexto algum, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE, durante a vigência
deste contrato, compromete-se a:
I – proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom
cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso
de representantes da CONTRATADA às dependências da
CONTRATANTE relacionadas à execução do contrato;
II – promover os pagamentos dentro do(s) prazo(s) estipulado(s) neste
contrato, salvo motivo de força maior ou fato superveniente;
III – fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
IV – designar formalmente, após a assinatura do contrato, a comissão de
servidores para exercerem acompanhamento e fiscalização da execução
contratual, nos termos do art. 73, inciso I ou II, da Lei nº 8.666/93.
V – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A CONTRATADA será a única
qualquer natureza, causados
decorrentes da execução do
CONTRATANTE de todas as

responsável por danos e prejuízos, de
ao CONTRATANTE ou a terceiros,
objeto deste contrato, isentando o
reclamações que porventura possam

a) advertência por escrito;
b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até
o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada
oficialmente;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso
de inexecução do objeto contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da comunicação oficial;
d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos,
conforme PARÁGRAFO SEGUNDO;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art.
87 da Lei nº 8.666/93;
I – A aplicação da multa não impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as demais cominações editalícias
legais; dando causa à rescisão, a empresa contratada, pagará à
Prefeitura de Manaus além da multa, a apuração das perdas e danos;
II – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido
exigida), além da perda desta, a empresa penalizada responderá pela
sua diferença;

DOM | Edição 4647 | Página 23

Manaus, sexta-feira, 26 de julho de 2019
III – as sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão
ser aplicadas juntamente com as das alíneas “b” e “c”, garantida a prévia
defesa;
IV – no caso das alíneas “a” e “d”, ficará garantida a prévia defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência da intimação; e no caso
da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da
intimação;
V – a declaração da inidoneidade será de competência
exclusiva do Secretário Municipal, nos termos do art. 87, § 3º, da Lei
nº 8.666/93;
VI – As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser aplicadas à
CONTRATADA que, em razão do Contrato:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
c)demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará impedido de contratar
com a Prefeitura de Manaus pelo prazo de 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo das demais comunicações contratuais e legais, a
CONTRATANTE que:
a) deixar de entregar a documentação exigida;

II – Na mesma pena incorre a CONTRATADA, que não apresentar
situação regular no ato da assinatura do Contrato, conforme art. 9º,
inciso XXV, do Decreto nº 7.769/05, sem prejuízo das demais
cominações contratuais e legais;
III – O valor mínimo da multa por desistência será de R$ 1.000,00 (um
mil reais), independente da fase em que se encontre.
PARÁGRAFO QUARTO – A multa prevista no item VIII (DAS
PENALIDADES) deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da comunicação oficial.
PARÁGRAFO QUINTO – Se a CONTRATADA não recolher à Prefeitura
de Manaus o valor da multa que porventura lhe for aplicado, dentro de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será inscrita na
Dívida Ativa do Município.
PARÁGRAFO SEXTO – As multas porventura aplicadas serão
descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou
cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão
ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta
cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Do ato de aplicar a sanção administrativa,
caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, exceto em caso da alínea “e” do PARÁGRAFO PRIMEIRO,
quando o prazo será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão.
PARÁGRAFO OITAVO – Caso algum ato praticado pela CONTRATADA
seja enquadrado numa das previsões do art. 89 ao art. 99 da Lei
nº 8.666/93, os autos processuais serão encaminhados ao Ministério
Público, nos termos do art. 100 e seguintes do referido disposto legal,
para a tomada de medidas cabíveis.
IX – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

b) apresentar documentação falsa;
c) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetos da contratação;
d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar ou
não celebrar o Contrato, de forma injustificada, ou ainda, não apresentar
a situação regular no ato da assinatura do contrato;
e) ensejar retardamento na execução do Contrato;

Compete às partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas
neste instrumento, na Lei nº 8.666/93 e em outras disposições legais
pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que
julgarem convenientes.
X – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No interesse da CONTRATANTE, o valor
inicial do Contrato poderá ser aumentado até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nenhum acréscimo poderá exceder o limite
aqui estabelecido, exceto as supressões resultantes de acordo entre as
partes.

f) não mantiver a proposta injustificadamente;
g) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) fizer declaração falsa;
j) cometer fraude fiscal;
l – As penalidades supramencionadas serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Manaus e no
SICAF, juntamente com o descredenciamento da licitante por igual
período.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A desistência por parte da CONTRATADA
sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor
estipulado (calculado a partir da multiplicação da quantidade estimada
para o (s) item(ns)/lote(s) pelo(s) seu(s) valor(es) unitário(s) ofertado(s)
na sua proposta de preços ou lançado(s), salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela CONTRATANTE,
garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações
contratuais e legais.
I – na mesma pena incorre a CONTRATADA, que se recusar a assinar o
Contrato ou não firmá-lo mesmo devidamente convocada, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Secretaria
Requisitante, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais,
sendo facultada a abertura do prazo para que a licitante regularize e
cumpra as pendências, não prejudicando, assim, o objeto do certame e o
interesse da Administração;

XI – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
O CONTRATANTE e a CONTRATADA manterão os entendimentos
necessários para a execução deste Contrato, sempre por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do art. 73, à 76, da Lei
nº 8.666/93, que acompanhará e fiscalizará os trabalhos através do
órgão, comissão ou funcionário designado, que terão autoridade para
exercer, em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização da execução contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Fiscalização compete, entre outras
atribuições:
I – solicitar à CONTRATADA e a seus prepostos, ou obter da
Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao
bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo
correspondente a cópia dos documentos escritos, que comprovem estas
solicitações e providências;
II – acompanhar os fornecimentos ou a prestação do(s) serviço(s),
atestar seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências de
indisponibilidade do(s) produto(s) ou serviço(s);
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III – encaminhar os documentos que relacionem as importâncias
relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a
pagamentos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A ação da Fiscalização não exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O objeto desta licitação será
recebido por Servidor da Administração ou Comissão designada
pela CONTRATANTE composta de, no mínimo 3 (três) servidores
municipais, que procederá na forma do art. 73, incisos I ou II, da Lei
nº 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO: Caso as especificações dos serviços
prestados ou dos produtos entregues não sejam compatíveis, a critério
da CONTRATANTE o(s) mesmo(s) deverão ser trocado(s) ou
reparado(s) das inconformidades dentro do prazo de .... dias. No caso de
a CONTRATADA continuar a apresentar produtos ou prestar serviço(s)
que não estejam em conformidade com as especificações, o fato será
considerado como inexecução total, gerando rescisão da contratação
com a consequente aplicação das penalidades cabíveis ao caso.
PARÁGRAFO QUINTO – Os prazos de adimplemento das obrigações
contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados
na legislação pertinente, e a solicitação dilatória, sempre por escrito,
fundamentada e instruída com os documentos necessários à
comprovação
das
alegações
deverão
ser
recebidas
contemporaneamente ao fato que a ensejar.

ANEXO VII
TERMO DE RECEBIMENTO
Atesto que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, Entidade Executora do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
DO MUNICPIO DE MANAUS,
representada pelo
servidor............. matrícula........ recebeu em .....de ....... de ........ do
contratado os produtos relacionados a seguir:
Especificação do Produto:
Quantidade:
Unidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
TOTAL:
Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo
com o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ (.....................).
Informo, ainda, que os produtos recebidos estão de acordo com os
padrões de qualidade aceitos por esta Instituição Educacional,
comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos,
conforme estabelecido na aquisição de gêneros oriundos da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar.
Manaus, ...... de .............................. de 2019.
.........................................................................................
(Assinatura, carimbo e matrícula do SERVIDOR)
..........................................................................................
(Assinatura do Representante Legal da Organização)

XII – DA RESCISÃO CONTRATUAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contrato poderá ser rescindido por
infringência a qualquer das cláusulas ou condições, por mútuo acordo
entre as partes ou, ainda, se o interesse público assim recomendar sem
a exclusão das previsões elencadas no art. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Exceto em caso de rescisão por mútuo
consentimento, não caberá à fornecedora ou a prestadora do(s)
serviço(s) nenhuma indenização, ficando estabelecido que, mesmo
naquela hipótese, a Prefeitura apenas indenizará entrega(s) já
efetuada(s) ou serviços já prestados.

ANEXO VIII
CRONOGRAMA DE ENTREGA
1. O local de entrega será na Sede da Subsecretaria Municipal de
Educação, situada na rua Anhanduí, 520, Galpão 3, Bairro de Flores.
2. As entregas deverão ser realizadas conforme programação a ser
disponibilizada na assinatura dos contratos.

XIII – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRADA
Este contrato fica vinculado aos termos do Edital de Chamada Pública
nº 01/2019 – SEMED/PM e da proposta da CONTRATADA.

ITEM UND

1

XIV – DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE obriga-se a promover, às suas expensas, a
publicação, em Extrato, do presente contrato, no prazo de 20 (vinte)
dias, contados do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, no Diário Oficial do Município.

2

XV – FORO
3

E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do
presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente
Contrato em ...... (...........) vias de igual teor e forma, para que surtam um
só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Secretário(a) Municipal de .........................................................................
....................................................................................................................

4

5

CONTRATADA.
TESTEMUNHAS:........................................................................................
CPF nº.........................................................................................................
CPF nº.........................................................................................................

6

ESPECIFICAÇÃO

ID-506574 - ABACAXI, Apresentação: maduro, in
natura, Característica(s) Adicional(is): sem indícios
de germinação, sem danos físicos e mecânicos
KG
oriundos do manuseio e transporte, produto próprio
para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada.
ID-75772 - ABÓBORA, Tipo: extra, Grupo: regional,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-506577 - ALFACE, Tipo: lisa, Apresentação: in natura,
Característica(s) Adicional(is): sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
MAÇO manuseio e transporte, isento de toda e qualquer
evidência de decomposição, produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a legislação
em vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
ID-15358 - BANANA, Tipo: prata, extra,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-506570 - CHEIRO VERDE, Composição: cebolinha,
coentro e chicória do Amazonas, Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
KG
transporte, isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, produto próprio para consumo humano
e em conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-507041 - COUVE, Tipo: extra, Grupo: manteiga,
Apresentação:
in
natura,
Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
MAÇO
transporte, isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em
vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
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PERIODICIDADE
QUANTIDADE
DE ENTREGA
TOTAL
PARCIAL

400.000

SEMANAL

100.000

SEMANAL

50.000

SEMANAL

500.000

SEMANAL

20.000

SEMANAL

120.000

SEMANAL
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ID-505008 - FARINHA DE MANDIOCA, Grupo: dágua,
Subgrupo: grossa, Tipo: 1, Classe: amarela,
Apresentação: uarini ova, Característica(s) Adicional(is):
EMB isenta de matéria terrosa, parasitas, umidade e
fermentação, produto próprio para consumo humano e
em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de
Fornecimento: embalagem com 1kg.
ID-507172 - FARINHA DE TAPIOCA, Grupo: seca,
Subgrupo:
granulada,
Classe:
branca,
Característica(s) Adicional(is): isenta de parasitos,
EMB umidade e fermentação, produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor, Unidade de Fornecimento:
embalagem com 500g.
ID-15370 - LARANJA, Tipo: extra, Grupo: pêra,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-17303 - LIMÃO, Tipo: taiti, extra, Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
KG transporte, isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em
vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
ID-15397 - MACAXEIRA, Tipo: extra, Características
Adicionais: sem indícios de germinação, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e
KG
transporte, produto próprio para consumo humano e
em conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-17295 - MAMÃO, Tipo: extra, Grupo: papaia,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-506576 - MAXIXE, Apresentação: in natura,
Característica(s) Adicional(is): sem indícios de
KG germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, produto próprio para consumo
humano, acondicionado em embalagem apropriada.
ID-15362 - MELANCIA, Tipo: extra, Apresentação: in
natura, Características Adicionais: sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos de
KG
manuseio e transporte, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-507170
PEIXE,
Espécie:
pirarucu,
Apresentação: cortado em filé, sem pele, sem
espinhas, fresco, congelado, Característica(s)
KG Adicional(is): isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em
vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
ID-15385 - PEPINO, Tipo: extra, Grupo: comum,
Características Adicionais: sem indícios de germinação,
sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e
KG
transporte, produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor, acondicionado
em embalagem apropriada.
ID-506591 - PIMENTA, Tipo: de cheiro,
Apresentação:
in
natura,
Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem
KG
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, produto próprio para consumo humano,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-15382 - PIMENTÃO, Tipo: extra, Grupo: verde,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-17428 - QUIABO, Tipo: extra, Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
KG transporte, isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em
vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
ID-71950 - REPOLHO, Tipo: extra, Grupo: verde,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-15361 - BANANA, Tipo: pacovã, extra,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-506746 - TEMPERO COMPLETO, Aspecto
Físico: pasta, Composição Básica: sal, alho, cebola,
salsa e cebolinha, Característica(s) Adicional(is):
EMB isento de glúten e pimenta, produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor, Unidade de Fornecimento:
embalagem com 1kg.
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40.000

SEMANAL
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SEMANAL
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ID-510422 - COLORAU, Aspecto Físico: pó fino de
urucum, homogêneo, Característica(s) Adicional(is):
EMB produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor, Unidade
de Fornecimento: embalagem com 1kg.
ID-55422 - CARÁ, Tipo: extra, Grupo: roxo,
Apresentação: in natura, Características Adicionais:
sem indícios de germinação, sem danos físicos e
KG mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor,
acondicionado em embalagem apropriada.
ID-506703 - BATATA, Tipo: extra, Grupo: doce,
Apresentação:
in
natura,
Característica(s)
Adicional(is): sem indícios de germinação, sem
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e
KG
transporte, isento de toda e qualquer evidência de
decomposição, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em
vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
ID-511312 - ABÓBORA, Tipo: extra, Grupo: regional,
Apresentação: in natura, mini processada,
Característica(s) Adicional(is): sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos
KG
oriundos de manuseio e transporte, produto próprio
para consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor, acondicionado em embalagem
a vácuo apropriada.
ID-511313
MACAXEIRA,
Tipo:
extra,
Apresentação: in natura, mini processada,
Característica(s) Adicional(is): sem indícios de
germinação, sem danos físicos e mecânicos
KG
oriundos de manuseio e transporte, produto próprio
para consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor, acondicionado em embalagem
a vácuo apropriada.
ID-511320 - ABOBRINHA, Tipo: extra, Grupo:
brasileira, Apresentação Apresentação: in natura,
Característica(s) Adicional(is): sem indícios de
KG germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte, produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a legislação
em vigor, acondicionado em embalagem apropriada.
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SEMANAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
(*) EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel nº. 002/2018, celebrado em 03/04/2019.

60.000

50.000

50.000

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e CidadaniaSEMASC, e a empresa VICE-PROVINCIA DOS FRADES MENORES
CAPUCHINHOS DO AMAZONAS E RORAIMA- VIPROCAR.
3.OBJETO: prorrogação do contrato original, referente à locação de imóvel
localizado na Rua Maria Mansour, n°07, Bairro Petrópolis, CEP:69063-560,
destinado ao funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional Amine
Daou Lindoso, referente ao Processo nº. 2017/11908/11909/00352.
4.VALOR GLOBAL: R$ 180.000,000 (cento e oitenta mil reais). Valor
mensal: R$ 15.000,000 (quinze mil reais).

60.000

SEMANAL

60.000

SEMANAL

5.DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
termo aditivo foram empenhadas sob a seguinte rubrica orçamentária:
Empenho n°. 2019NE00262, de 03/04/2019, UO 37101, Programa de
Trabalho: 08.122.0011.2011.0000, Fonte do Recurso: 01000000,
Natureza da despesa: 33903910.
6.PRAZO: O prazo do presente aditivo será de 12 (doze) meses, a
contar de 04.04.2019.

50.000

SEMANAL

20.000

SEMANAL

Manaus/AM, 03 de abril de 2019.

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM nº. 4645, de 24 de julho
de .2019
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

4. VIGÊNCIA: a contar de 12.03.2019.
Manaus, 25 de julho de 2019.

CONDOMÍNIO MAIS PASSEIO DO MINDU torna público que recebeu da
SEMMAS a LMO n° 075/2014-3 sob o processo n° 2019.15848.15875.0.
000367, que autoriza a atividade RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, com a
finalidade CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR “MAIS
PASSEIO DO MINDU”, com a validade de 36 meses, sito na RUA
PROFESSOR SAMUEL BECHIMOL, N° 543 – PARQUE DEZ, Manaus –
Amazonas.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 100 / 2019 - SEMINF / GS
O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso
II do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO os termos do Parecer nº 49/2015PT/PGM, de 19.10.2015 e despacho do Senhor Subprocurador Geral do
Município, de 22.12.2015,
CONSIDERANDO os termos da Carta de Concessão de
Aposentadoria por Invalidez nº 6270806244, expedida pelo Instituto
Nacional da Seguridade Social – INSS, que aposentou o Senhor
Raimundo Batista Carvalho.
RESOLVE
DISPENSAR, nos termos do Parecer nº 49/2015-PT/PGM,
de 19.10.2015 e despacho do Senhor Subprocurador Geral do Município,
de 22.12.2015, haja vista que o prestador de serviço temporário, abaixo
indicado, admitido sob a égide do Regime Direito Administrativo, junto a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, foi aposentado junto
ao INSS conforme Benefício nº 6270806244.
Matricula
085.279-1B

Nome
RAIMUNDO BATISTA CARVALHO

A contar
12.03.2019

TERMO DE RECEBIMENTO DE
MEDIDA COMPENSATÓRIA Nº 0022/2019
O INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB,
por meio de seu representante legal, designado consoante Diretor
Presidente CLÁUDIO GUENKA, brasileiro, divorciado, portador do CPF
nº. 564.259.102-91 e RG nº 1081468-0 SSP/AM, nomeado por força do
Decreto de 6 de Janeiro 2017, com publicação no Dom nº 4040, recebe da
empresa QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA
LTDA, sociedade com sede na Rua Gomes de Carvalho nº1510, Conj.
171, 17º andar, sala 01 , Vila Olimpia, na cidade de São Paulo-SP,
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.733.490/0001-87, a
obrigação abaixo descrita, a qual constitui objeto do PROCESSO
ADMINISTRATIVO nº 7368/2017, registrada na Decisão CMDU
n° 0272/2019, registrada na Ata da 22° Reunião Ordinária de 29 de Maio
de 2019.
DO OBJETO (S): O Compromissário DEVEDOR, reconheceu
expressamente a responsabilidade da medida compensatória e recolheu no
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU, o valor de R$ 780,81
(SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
Pelo presente documento, o INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, reconhece como satisfeitos
os objetivos técnicos, administrativos e financeiros oriundos do TERMO
DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS Nº 0017/2019, com
exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos exclusivos da
COMPROMISSÁRIA.
Manaus, 25 de Julho de 2019

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
GABINETE DO SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO, em Manaus, 25 de julho de 2019.

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

PORTARIA N.º 0016/2019-IMMU-TRÂNSITO

2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor RAIMUNDO BATISTA
CARVALHO, Auxiliar de Serviços Municipais, Matrícula nº 085.279-1B.

O VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA – IMMU / TRÂNSITO, no uso de suas
atribuições conferidas pelo art.128, inciso II, da LEI ORGÂNCIA DO
MUNICÍPIO, pela Lei nº 2.428/2019, de 07 de maio de 2019, pelo
Decreto de 13 de maio de 2019 e Decreto de 21 de maio de 2019.

3. OBJETO: nos termos do Parecer nº 49/2015-PT/PGM, de 19.10.2015 e
despacho do Senhor Subprocurador Geral do Município, de 22.12.2015,haja
vista que o prestador de serviço temporário, foi Aposentado por Invalidez
junto ao INSS conforme Benefício nº 6270806244.

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441 de
30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem
observados por órgãos e entidades quando da concessão de
descentralização de créditos orçamentários,
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CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei
Municipal nº 2.386, de 02 de janeiro de 2019,

o Centro de Controle de Operação – CCO, conforme detalhamento no
Termo de referência.

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal nº 4.294, de 31 de janeiro de 2019.

II – ESTABELECER que durante o impedimento dos
fiscais titulares, respondem pelas atribuições desta Portaria o respectivo
suplente.
III - Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação
retroagindo seus efeitos a contar do dia 15/07/2019.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 17.812,00 (dezessete mil,
oitocentos e doze reais), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º A Descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto custear despesas com serviço de água potável e esgoto,
período de agosto a novembro de 2019 e que deverá ser realizada pela
Unidade Gestora Executora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Vice-Presidência do Instituto Municipal de
Mobilidade Urbana – IMMU.
Manaus, 24 de julho de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 19 de julho de 2019.
Anexo Único da Portaria N° 0016/2019-IMMU-TRÂNSITO
N°
01

F
15

SF
122

P
0011

A
2011

ND
339039

FR
0210

Total:

R$
17.812,00
17.812,00

N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

(*) EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2018MANAUSTRANS, firmado em 30/05/2019.
2.CONTRATANTES: Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do
Trânsito – Manaustrans e a empresa R. Scotti Comércio de
Equipamentos de Comunicação LTDA - EPP.
3.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do
prazo de vigência contratual dos serviços de locação, manutenção
preditiva e corretiva de um sistema de comunicação de voz e dados via
rádio híbrido (analógico/digital), para atender as necessidades do
Manaustrans.

Manaus, 24 de Julho de 2019

4.PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 05/06/19.
5.VALOR: R$ 797.400,00 (Setecentos e noventa e sete mil e
quatrocentos reais).

PORTARIA Nº. 017/2019 - IMMU / TRÂNSITO
O VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA – IMMU / TRÂNSITO, no uso de suas
atribuições conferidas pelo art. 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO pela Lei nº. 2.428/2019, de 07 de maio de 2019, pelo
Decreto de 13 de maio de 2019 e Decreto de 21 de maio de 2019.
nº 8.666/93.

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 67, da Lei Federal

6.DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As despesas foram parcialmente
empenhadas sob o nº 2019NE00281, datada de 24/05/2019 à conta da
seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 50201; Programa
de Trabalho 15.451.0127.1053.0000; Fonte de Recurso 02100000;
Natureza da Despesa 33903912, no valor de R$ 66.450,00 (Sessenta e
seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) para suprimento do mês de
junho. Sendo R$ 465.150,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento
e cinquenta reais) para atender ao exercício de 2019 e R$ 332.250,00
(Trezentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) para atender
ao exercício de 2020.
7.FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e o Processo
Administrativo 2019/17269/17285/00030.

RESOLVE:

Manaus, 30 de maio de 2019.

I – DESIGNAR, os servidores, EDSON MANOEL DOS
REIS, matrícula n° 11854 (Fiscal Titular), ESTERFENY GUEDES
PIRES, matricula n° 112438 (Fiscal Titular), MIGUEL CARLOS DA
SILVA FERREIRA JUNIOR, matricula n° 12458, (Fiscal Titular),
ANGELA FERNANDA LACERDA BRITO, matricula nº 12444 (Fiscal
Suplente) para acompanharem e fiscalizarem, bem como atestar as
Notas Fiscais e Recibos do Contrato n° 008/2016, e seus termos
aditivos, celebrado entre o Instituto Municipal de Engenharia e
Fiscalização do Trânsito -MANAUSTRANS e a Empresa E S DA CRUZ
COMERCIO - EPP, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Construção
Civil para o reparo e manutenção da instalação do prédio onde funciona

(*) Republicação do Despacho de Dispensa de Licitação publicado no DOM
nº 4610, de 03/06/2019, inserindo-se alterações.
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
PORTARIA Nº 0070/2019/MANAUSCULT
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício
da competência que lhe confere o inciso II DO ARTIGO 128 c/c inciso IV
do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus e a Lei Delegada
de n° 25, de 31 de julho de 2013.
CONSIDERANDO a publicação do Edital de Chamada
Pública N° 006/2019 – MANAUSCULT no DOM 4641 de 18 de Julho de
2019, que tem por objeto a eventual permissão de uso de espaço público
de forma onerosa para a operação de venda de alimentos pela iniciativa
privada durante a realização do Projeto Passo a Paço, por meio da
realização do evento “Feira Gastronômica” nos termos estabelecidos
neste edital.

segmentos de “Barraca do Chef”, “Food Truck”, “Novos Chefs” e
“Futuros Talentos” no entorno da Praça Dom Pedro II e do Paço da
Liberdade, no centro histórico de Manaus, durante a realização do
Projeto Passo a Paço, por meio da realização do evento “Feira
Gastronômica”, dos dias 05 e 08 de setembro de 2019, visando o
fortalecimento da identidade gastronômica local, a atração de fluxo
turístico para o centro histórico da capital e a valorização do patrimônio
histórico e cultural a cidade de Manaus” nos termos estabelecidos neste
edital.
RESOLVE:
I – DESIGNAR os membros da COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO conforme previsto no supracitado edital, Art. 11, e
que terá dentre suas responsabilidades acompanhar e atestar a
execução da permissão de uso, com as demais responsabilidades que
os outorga:
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Rose Carla Belmonte Cabral
Matrícula: 094.733-4J
Carlos Rafael Holanda de Oliveira
Matrícula: 126.263-7B
Maria Cláudia Batista Aleixo
Matrícula: 134.271-1A

RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR os membros da COMISSÃO DE
SELEÇÃO conforme previsto no supracitado edital, Art. 5. DA
SELEÇÃO, e que terá dentre suas responsabilidades realizar todos os
procedimentos necessários à habilitação das propostas apresentadas
com as demais responsabilidades que os outorga:
COMISSÃO DE SELEÇÃO
José Diego da Silva
Matrícula: 125.651-3C
Camila Andrade Azedo
Matrícula: 128.822-9B
Ariane Feitoza Gonzaga
Matrícula: 128.650-1B

II - DETERMINAR que a Comissão a que alude o item
precedente seja constituída na forma estabelecida.
III - DETERMINAR que a Comissão perdure até a
conclusão das finalidades correspondentes à sua criação.
IV – A COMISSÃO não será remunerada, sendo os
serviços prestados de relevante interesse público
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de julho de 2019.

Art.2º. Esta comissão será presidida pelo primeiro,
podendo ser substituído pela segunda, nas ausências e impedimentos.
Art.3º Esta comissão perdurará até a conclusão das
finalidades correspondentes à sua criação.
Art.4º A comissão fica autorizada a praticar todos os atos,
exceto os impedimentos legais, necessários ao fiel desempenho de suas
funções, devendo a entidade vinculada a esta autoridade, prestar a
colaboração necessária que lhe for requerida.
Art.5º A comissão não será remunerada, sendo os
serviços prestados de relevante interesse público.
publicação.

Art.6º Esta portaria entra em vigor na data de sua

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de julho de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Colaboração nº 023/2019 PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 26/07/2019.
2. PARCEIROS: O Município de Manaus, através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a
organização da sociedade civil LIGA INDEPENDENTE DOS GRUPOS
FOLCLÓRICOS DE MANAUS - LIGFM.
3. OBJETO: O presente termo de colaboração, decorrente de edital de
chamamento público nº 04/2019, tem por objeto “a concessão de apoio
financeiro da Administração Pública Municipal para a execução de
apresentação de grupos folclóricos, nas categorias prata e bronze no 63º
Festival Folclórico em 2019”, conforme detalhado no Plano de Trabalho
apresentado.

PORTARIA Nº 0071/2019 – MANAUSCULT
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício
da competência que lhe confere o inciso II DO ARTIGO 128 c/c inciso IV
do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus e a Lei Delegada
de n° 25, de 31 de julho de 2013.
CONSIDERANDO a publicação do Edital de Chamada
Pública N° 006/2019 – MANAUSCULT no DOM 4641 de 18 de julho de
2019, que tem por objeto “Estabelecer critérios à concessão, utilização e
funcionamento de espaço para operação de venda de alimentos nos

4. VALOR GLOBAL: O montante total de recursos a serem empregados
na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de
R$ 452.000,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A Administração Pública Municipal
transferirá, para execução do presente termo de colaboração, recursos
no valor de R$ 452.000,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil reais),
ocorrendo a despesa à conta da Nota de Empenho nº 2019NE00534, de
22/07/2019 – Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT. Programa de Trabalho:
13.392.0084.2119.0000 – Apoio ao Festival Folclórico realizado na
Cidade de Manaus. Fonte de Recurso: 01000000-Recursos Ordinários.
Natureza da Despesa: 33503901 – Transf. Inst. Priv. Serv. de TerceirosPJ.
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6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada Municipal nº 25/2013, Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, nas
correspondentes Leis de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual de 2019, Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada
pela Lei Federal nº 13.204/2015 e regulamentada pelo Decreto
nº 8.826/2016, Edital de Chamamento Público nº 04/2019, publicado no
Diário Oficial do Município-DOM, edição nº 4593 de 09/05/2019 e
republicado no Diário Oficial do Município-DOM, Edição 4594 DE
10/05/2019, despacho de homologação publicado no Diário Oficial do
Município-DOM, edição 4625, Parecer Jurídico n° 271/2019 PROJUR/MANAUSCULT, consoante o processo administrativo
nº 2019/16508/16697/00547.
7. PRAZO: O presente Termo de Colaboração terá vigência de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua assinatura, sendo a execução do
objeto de acordo com o cronograma de execução previsto no Plano de
Trabalho.
Manaus, 26 de Julho de 2019.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

RESOLUÇÃO Nº. 06/2019 - COMISSÃO ELEITORAL – CMC
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:
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 dos interessados:
DECISÃO Nº 04/2019
Processo: 2019/13468/13470/00019
Interessado: EVERALDO DOS SANTOS BARBOSA – IMPUGNADO e
MOISES RODRIGUES DA SILVA - IMPUGNANTE.
Assunto: Pedido de Impugnação de candidatura de Everaldo dos
Santos Barbosa.
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÂO. IMPUGNAÇÃO DE
CANDIDATURA. LEI FEDERAL COMO NORMA COGENTE.
INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA CANDIDATURA.
Manaus, 26 de Julho de 2019.
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