Manaus, quinta-feira, 12 de setembro de 2019.

Ano XX, Edição 4679 - R$ 1,00

Poder Executivo
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.980/2019
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias.
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 requerimento da servidora e
Despacho da Subsecretária de Assuntos Administrativos e de Governo
da Casa Civil;
CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 297/2019 –
SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18953.0.012068, resolve
DESIGNAR o servidor ELISON GOMES DE ARAÚJO,
Chefe de Divisão de Patrimônio e Material, simbologia DAS-2, matrícula
nº 099.603-3 G, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do
cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento
Administrativo, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional
da CASA CIVIL, no período de 09 a 28-09-2019, sem direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em
substituição à titular CLÁUDIA SERIQUE E SILVA, afastada em virtude
de férias.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
d Ofício nº 737/2019 – DAF/SEPDEC/CM, subscrito pelo Secretário
Municipal Chefe da Casa Militar;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.22000.22012.0.007549, resolve
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor RODRIGO DOS
SANTOS GADELHA, Técnico Municipal, matrícula 118.235-8 A, para
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Diretor de
Departamento de Planejamento e de Gestão Orçamentária e Financeira,
simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da CASA
MILITAR, no período de 05-08 a 04-09-2019, com direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular
ALFREDO MONTEIRO LEITE NETO, afastado em virtude de férias
regulamentares.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de setembro de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.982/2019
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.981/2019
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias.
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 o disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e
publicação do ato por meio do Ofício nº 083/2019 – GS/SEMCOM,
subscrito pela Subsecretária Municipal de Comunicação;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/01682,

Manaus, quinta-feira, 12 de setembro de 2019
RESOLVE:

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.984/2019

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
ERIC GAMBOA TAPAJÓS DE JESUS, Secretário Municipal, integrante
do quadro da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SEMCOM, no dia 12-09-2019, para tratar de assuntos de interesse do
Município, na cidade de Brasília/DF, com ônus para o Erário Municipal
relativamente à passagens aéreas e diária;
II – DESIGNADA a servidora ELENDREA CAVALCANTE
DE ANDRADE SEGURA, Subsecretária Municipal de Comunicação,
para responder cumulativamente, pelas atribuições do cargo
mencionado no item I deste ato, durante o afastamento legal do titular.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de setembro de 2019.

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.983/2019
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;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
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 174.08.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 5547/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 294.07.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 5747/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.006738, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-08-2019,
pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR à servidora REBECCA ARAÚJO DO VALE,
Professor Nível Superior, matrículas nº 117.650-1 A/B, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.006012, resolve
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 20-05-2019,
os efeitos da Portaria por Delegação nº 18.498/2019, publicada na
Edição 4618 do DOM de 13-06-2019, que concedeu LICENÇA PARA
TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR à servidora REGIANE
ROGÉRIO RÉGIO, Professor Nível Médio, matrícula nº 112.114-6 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de setembro de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.985/2019
CONCEDE Afastamento para Estudo 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. 81 da Lei nº 1.118, de 01-09-1971
– Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, combinado
com o art. 2º, incisos IV e V da Lei nº 1.126, de 05-06-2017, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério do Município;
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Manaus, quinta-feira, 12 de setembro de 2019
CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 7.176, de
12-05-2010, que promulga o Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para
Programas Educacionais e de Intercâmbio Cultural, firmado em Brasília,
em 27-05-2008;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 141.05.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pela
Subsecretária de Gestão Educacional da SEMED;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2613/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.005222,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR CONCEDIDO, no período de
26-06 a 10-08-2019, Afastamento para Estudo à servidora LIDIA
CRISTINA SOUSA DE SENA, Professor Nível Superior, matrícula
nº 127.936-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, a fim de cursar
Aperfeiçoamento de Nível Superior promovido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior – CAPS e a Comissão
Fullbright, por meio do Programa de Desenvolvimento Profissional de
Professores de Língua Inglesa – PDPI, nos Estados Unidos/EUA;

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 do servidor adiante
identificado;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 725/2019 – GEPES/DAF/CM, subscrito pelo Secretário
Municipal Chefe da Casa Militar;
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 2019/12468/12512/00040, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-09-2019,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 11-10-1999 a
10-10-2009, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor LUIZ NASCIMENTO
CORRÊA, PNE – Guarda Municipal A-II-III, matrícula nº 062.783-6 C,
integrante do quadro de pessoal da CASA MILITAR.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 11 de setembro de 2019.

(*) Republicada integralmente por haver sido veiculada com incorreções na Edição 4678 do
DOM de 11-09-2019.

II – VINCULAR a autorização de que trata este ato à
obrigatoriedade da contraprestação de serviços ao Município, por
período correspondente ao do Afastamento;
III – CONDICIONAR a manutenção desta autorização à
apresentação de relatório, em que se detalhem e comprovem as
atividades desenvolvidas, resultados alcançados, as disciplinas cursadas
com suas respectivas notas ou conceitos com a aprovação do orientador
ou supervisor do curso de Aperfeiçoamento;
IV – DETERMINAR o ressarcimento ao Município do valor
correspondente ao período do afastamento, em caso de não
cumprimento da obrigação prevista na cláusula sexta, conforme Termo
de Compromisso.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de setembro de 2019.

CASA CIVIL

PORTARIA Nº 093/2019-DERHUS/CASA CIVIL
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do
Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei nº 1.118, de
01-09-1971,
CONSIDERANDO o que consta no Documento SIGED
nº 2019.18911.18944.9.060672, oriundo da Comunicação Interna
nº 168/2019-DEP/CC, de 09-09-2019,
RESOLVE:

(*) PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.960/2019
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

ALTERAR o gozo de férias da servidora EDNA CÉLIA DE
SOUZA MELO, Assessor Técnico II, simbologia DAS-2, matrícula
nº 072.654-0C, pertencente ao quadro de servidores comissionados da
Casa Civil, programado para setembro/2019, conforme Portaria
nº 141/2018-DERHUS/Casa Civil, publicada no DOM nº 4488, de 29-112018, para fruição no período de 18-09 a 07-10-2019 (20 dias) e 10 (dez)
dias restantes para posterior usufruto, por necessidade de serviços.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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;
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Manaus, 11 de setembro de 2019.

Manaus, quinta-feira, 12 de setembro de 2019
Processo nº 2019.18911.18913.0.009718.
Interessado: Casa Civil e a empresa T DA S LUSTOSA COMÉRCIO E
SERVIÇOS-ME.
Assunto: Dispensa de Licitação.
DESPACHO
CONSIDERANDO o que consta no Processo
Administrativo nº 2019.18911.18913.0.009718, de interesse da Casa
Civil e, ainda, o teor do Parecer nº 061/2019 – CONSTEC/CASA CIVIL,
RESOLVE:
DISPENSO o procedimento licitatório, com fundamento no
art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, para contratação
direta da empresa T DA S LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME,
inscrita no CNPJ nº 10.847.885/0001-12, referente ao fornecimento de
material de limpeza. Características adicionais: conforme Termo de
Referência, para atender às necessidades da Casa Civil e suas
vinculadas.

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de
Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, conforme
Despacho datado de 26.08.2019;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.35000.31032.0.010862 (Vol. I) SIGED,
RESOLVE:
CONSIDERAR AUTORIZADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.09.2019, com ônus para ambos os órgãos, a
cessão da servidora JACIARA RODRIGUES DA SILVA CUNHA, PA.
Agente Administrativo A-III-II, matrícula 079.860-6 H, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL – SEMACC
para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 11 de setembro de 2019.

À consideração da Senhora Subsecretária Subchefe
Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil,
solicitando ratificação.
Manaus, 02 de setembro de 2019.

PORTARIA Nº 335/2019-SEMAD

Pelo exposto acima, RATIFICO nos termos do art. 26 da
Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, a Dispensa de Licitação pertinente ao
Processo nº 2019.18911.18913.0.009718, no valor global de
R$ 3.134,60 (três mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
Manaus, 02 de setembro de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO as indicações constantes
Memorando nº 176/2019-ESPI/SEMAD, de 22.08.2019;

do

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão, em conformidade com os
elementos da Comunicação Interna nº 0549/2019-DIRH/DSGP/SEMAD,
de 28.08.2019;
CONSIDERANDO que a movimentação de que trata este
Ato, contextualizada na modificação de titularidade, atende às diretrizes
do contingenciamento orçamentário-financeiro da Prefeitura de Manaus,
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº 334/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei
nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado
pelo Decreto nº 2.802/2014;

I – DISPENSAR, a contar de 1º.09.2019, a servidora
LUZIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DIAS, PS.BIBLIOTECÁRIO C-XIII-II,
matrícula 012.444-3 A, do exercício de Função Gratificada simbologia
FG-03, nomenclatura Chefe de Setor, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD.
II – DESIGNAR a servidora PRISCILLA RAMOS DE
FARIAS, TEC.MUN/ASSIST.ADMINISTRAÇÃO/SEMED, matrícula
121.483-7 A, para exercer, a contar de 1º.09.2019, a Função Gratificada
de que trata o item precedente, em conformidade com o disposto no art.
5º da Lei Delegada nº 011, de 31 de julho de 2013, c/c a Lei nº 2.078, de
30.12.2015.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO os elementos da Comunicação Interna
nº 286/2019-DAPB/DSGP/SEMAD, de 13.08.2019, da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão;
CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 4159/2019SEMAD, de 20.08.2019, subscrito pelo Subsecretário Municipal de
Planejamento e Gestão de Pessoas;

DOM | Edição 4679 | Página 4

Manaus, 11 de setembro de 2019.

Manaus, quinta-feira, 12 de setembro de 2019
PORTARIA Nº 336/2019-SEMAD

RESOLVE:

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 72, II, da Lei
nº 1.624/2011 (PCCR/SEMED – Servidores Técnicos Administrativos da
Educação Municipal), c/c a Lei nº 2.322/2018, e o art. 1º, inc. I, º, do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o que consta no Ofício nº 2406/2019 –
GS/SEMEF, de 10.09.2019, subscrito pelo Secretário Municipal de
Finanças e Tecnologia da Informação;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal
de Educação, conforme Ofício nº 2219/2019-SEMED/GS, de
30.07.2019;

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
Ana Paula Neves da Silva
Claudionora Nogueira de Araujo Evangelista
Regia Cristina dos Santos Cavalcante
Marinely Cavalcante Gomes Correa
Gleyce dos Santos Barbosa Jobim

MATRÍCULA
083.425-4C
064.054-9C
130.297-3A
112.414-5C
130.299-0A

FUNÇÃO
Gestor do Contrato
Fiscal do Contrato
Fiscal Suplente do Contrato

II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais.
III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar de 19 de julho de 2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho datado de 10.09.2019;

Manaus, 4 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.11209.15251.0.036268 (VOLUME 1),
PORTARIA Nº 527/2019-GCONT/SEMSA

RESOLVE:
DECLARAR AUTORIZADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.08.2019, com ônus para o órgão de destino, a
cessão do servidor ALLAN KARDEC DA COSTA BARROSO JUNIOR,
Técnico Mun./Assist. Administração/SEMED, matrícula 121.713-5 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED para a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de setembro de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Contrato
nº 027/2016 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a
empresa A. M. Tecnologia Ltda. – EPP;
CONSIDERANDO os serviços de manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos e periféricos odontológicos, com fornecimento
de peças de reposição, para atender as necessidades dos
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da SEMSA, na forma
identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial n° 083/2016 –
SCLS/CML/PMM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSIDERANDO
a
Portaria
nº 404/2019GCONT/SEMSA, de 11 de julho de 2019, que designa servidores para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos
referentes ao contrato supracitado.
RESOLVE:

PORTARIA Nº 525/2019-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, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Quarto Termo Aditivo ao Contrato
nº 020/2015 – Prorrogação e Reajuste, que entre si celebram o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a empresa Neuroclínica de Manaus Ltda.;
CONSIDERANDO a dilatação do prazo do Contrato
original, referente à locação de um Imóvel, localizado à Rua Rio Purus,
nº 317 – Vieiralves – Bairro Nossa Senhora das Graças, matrícula
nº 614301, destinado a atender às necessidades estruturais para
implantação do Laboratório de Especialidades do Município de Manaus.

I – DISPENSAR as servidoras abaixo elencadas,
designadas pela Portaria nº 404/2019-GCONT/SEMSA, de 11 de julho
de 2019.
SERVIDORAS
MONICA SIMÃO CABRAL
KATY ANNE BARROS LINO PATRÍCIO

MATRÍCULA
109.057-7A
111.056-0A

FUNÇÃO
FISCAL DO CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

II – DESIGNAR as servidoras a seguir relacionadas para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDORAS
KATY ANNE BARROS LINO PATRÍCIO
ALTEMIRA DINIZ DE LIMA

MATRÍCULA
111.056-0A
095.231-1B

FUNÇÃO
FISCAL DO CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

III – MANTER os demais fiscais mencionados nas
Portarias anteriores, conforme a seguir, ainda sendo necessárias, no
mínimo, 3 (três) assinaturas dos servidores designados para fins de
atesto das Notas Fiscais e/ou Recibos.
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SERVIDOR
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE LIMA
ANTONIO NOBRE DE LIMA
ALEXANDRE JERÔNIMO HOLANDA
KATY ANNE BARROS LINO PATRÍCIO
CARLOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO COSTA
MARIA DO SOCORRO FURTADO SOARES
ALTEMIRA DINIZ DE LIMA
TANIA REGINA ALMEIDA MUNIZ

de 2019.

MATRÍCULA
071.077-6D
012.701-9A
109.117-7A
111.056-0A
108.607-3A
064.221-5A
013.802-9C
095.231-1B
110.565-5A

FUNÇÃO
GESTOR

ANEXO ÚNICO DO 2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FISCAL

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 006/2019-SEMSA/MANAUS
FUNÇÃO: MÉDICO PSIQUIATRA

FISCAL SUPLENTE

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

Class.
6º
7º
8º
9º

Nome
CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN
EDUARDA HELENA VENÂNCIO DA CRUZ
ANTONIO SAVIO DANTAS BARROSO
SANDRA ARAÚJO PINTO FREIRE

Data Nascto
31/01/1960
28/04/1963
30/05/1965
16/05/1967

CPF
28317963691
13578871249
30822556200
83115064691

Nota
14
14
14
14

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 9 de setembro de 2019.

EXTRATO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final de 09.09.2019,
apresentado pela Diretoria Jurídica – DJCML/PM, constante no processo
nº. 2018 1637 4290, pertinente a CONCORRÊNCIA Nº. 007/2019CML/PM, do tipo menor preço sob o regime de execução indireta –
Empreitada por Preço Global.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a deliberação da DJCML/PM, relativa ao
procedimento licitatório para Construção de Unidade Básica de Saúde –
UBS Porte IV – Brigadeiro Hilário Gurjão, localizada na Avenida
Brigadeiro Hilário Gurjão, s/nº, Bairro Jorge Teixeira, Manaus-AM.

1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2015 –
Prorrogação e Reajuste, celebrado em 19/07/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Neuroclínica de
Manaus Ltda.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original e Reajuste relativo
ao INPC/IBGE nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao último mês de
vigência do Contrato anterior, que corresponde a aproximadamente
3,71% do valor atualizado, constantes no Laudo Demonstrativo de
Aplicação de Índice nº 001/2018 da Comissão de Avaliação de Imóveis –
COAVIL/SEMEF, referente à Locação de um Imóvel, localizado à rua
Rio Purus, nº 317 –– Bairro Nossa Senhora das Graças, Vieiralves,
matrícula nº 614301, destinado a atender às necessidades estruturais
para implantação do Laboratório de Especialidades do Município de
Manaus.
4. VALOR: R$ 230.856,84 (duzentos e trinta mil, oitocentos e cinqüenta
e seis reais e oitenta e quatro centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº 2019NE02827,
de 19/07/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701
10.302.0093.2153.0000 01000000 33903910, no valor de R$ 25.009,49
(vinte e cinco mil, nove reais e quarenta e nove 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 23/07/2019.
Manaus, 19 de julho de 2019.

II – ADJUDICAR a empresa: RESINA ENGENHARIA
LTDA, vencedora do certame, com valor global de R$ 2.536.092,49 (dois
milhões, quinhentos e trinta e seis mil, noventa e dois reais e quarenta
centavos).
III – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de
Empenho no valor total constante na proposta da licitante vencedora.
Manaus, 11 de setembro de 2019.

2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE convoca os
candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 006/2019SEMSA/MANAUS, para a função de Médico Psiquiatra, a
comparecerem, no período de 13 a 27 de setembro de 2019, na
Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), situada na Av. Mário Ypiranga
Monteiro n.º 1695, Adrianópolis, Gerência de Gestão do Trabalho (Sala
de Concurso e Processo Seletivo), no horário de 8h às 12h, para
procedimentos pré-admissionais, mediante normas e condições
expressas no supracitado Edital.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2016 –
Prorrogação, celebrado em 10/09/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e o senhor João Plácido Dodô.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente à locação
de um imóvel localizado na Rua Afonso Pena nº 08, esquina com
Avenida Tarumã, nº 1.011 – Praça 14 de Janeiro, matrícula nº 9237,
destinado ao funcionamento da Central Administrativa e de Regulação
Médica para o Programa SAMU 192 Manaus, da Secretaria Municipal de
Saúde de Manaus.
4. VALOR: 324.900,00 (trezentos e vinte e quatro mil e novecentos
reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº: 2019NE02923,
de 16/09/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701
10.302.0097.2196.0000 33903615, no valor de R$ 94.762,50 (noventa e
quatro mil, setecentos e sessenta dois reais e cinqüenta 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 15/09/2019.

Manaus, 12 de setembro de 2019.

Manaus, 10 de setembro de 2019.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1690/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II,
alínea “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;

RESOLVE:
DISPENSAR, a servidora abaixo citada, da Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
FRANCISCA ALBINA MARQUES ALENCAR
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 065.132-0 A
Secretária da E. M. Profª.Dalvina S .Oliveira
18 salas
Da Carga Dobrada ,Localidade Especial 40 hs e FGSE IV
A contar de 31.07.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007;
CONSIDERANDO o que consta no Processo 2019.
18000.19340.0.007441,
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,
ROZILANE ALMEIDA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
PEDAGOGO
Matrícula 118.195-5 B
Diretora da E. M. Gov. Danilo de Matos Areosa
Com Tempo Integral e FGDE III
No período de 03.06.2019 a 02.07.2019
Em substituição a RAIMUNDA BRITO SOARES, que se encontra de
férias.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 0674/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019.18000.19118.0.010361,

o

que

consta

do

Processo

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

Manaus, 09 de agosto de 2019.

CARGA DOBRADA
Nº
1
2
3
4
5
6

SERVIDOR
ADELIA PAIVA PINTO
HALLEY WYLLIE GONCALVES DE MESQUITA
JOSE VIEIRA DE MENEZES
RAQUEL CASTRO CLETO
VALMIR LEANDRO DE AZEVEDO
WELLINGTON JORGE FERREIRA SOARES

MATRÍCULA
107.104-1 A
129.396-6 A
063.483-2 C
133.350-0 A
090.742-1 A
127.669-7 A

EXCLUIR A
CONTAR DE
26/08/2019
02/09/2019
03/09/2019
28/08/2019
07/05/2019
28/08/2019

LOCALIDADE ESPECIAL SOBRE A CARGA DOBRADA
Nº

PORTARIA Nº 0662/2019-SEMED/GSAF

1

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

SERVIDOR
ADELIA PAIVA PINTO

MATRÍCULA
107.104-1 A

EXCLUIR A
CONTAR DE
26/08/2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alínea
“a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a
Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007;
CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal;
CONSIDERANDO
nº 2019.18000.19324.0.009374,

o

que

consta

no

Processo

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019-SEMED
O MUNICÍPIO DE MANAUS, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, torna público a todos os
interessados que a Chamada Pública nº 002/2019-SEMED, objetivando
o recebimento e seleção de projetos de vendas para aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para atender ao Programa
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Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, da Zona Ribeirinha, pelo
prazo de 12 (doze) meses, fica PRORROGADA conforme descrição
abaixo:

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

Data e local para entrega dos envelopes: de 11 de
setembro a 25 de setembro de 2019, das 08:00 às 12:00 e 13:00 às
17:00 horas, na Subsecretaria de Infraestrutura e Logística/SSIL, sito a
Rua Anhanduí, 520, Galpão 3, Bairro de Flores.
A Sessão Pública de abertura dos envelopes dos grupos
formais fica designada para o dia 26 de setembro de 2019, às 09h30min,
na Sala do Auditório, do Prédio da Subsecretaria de Infraestrutura e
Logística, sito a Rua Anhanduí, 520, Galpão 3, Bairro de Flores,
observadas todas as condições do Edital e seus anexos.
Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para
participação estarão descritos no Edital de Chamada Pública
n° 002/2019 – SEMED, que poderá ser acessado no endereço
eletrônico: www.manaus.am.gov.br
Manaus, 12 de setembro de 2019.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019- SEMTEPI
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
1. DO PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Manaus, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 2.971 –
Compensa, CEP nº 69036-110, Manaus/Amazonas, por intermédio da
Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação –
SEMTEPI, torna público e para conhecimento dos interessados o
presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, que selecionará
Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos para à execução dos
projetos de inciativa da SEMTEPI, denominados “Qualifica Manaus”,
“SINE Jovem” e “Manaus feita à mão”, em regime mútua cooperação
através da celebração de Termo de Colaboração.
2. JUSTIFICATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
PORTARIA Nº 011/2019 FUMIPEQ/SEMTEPI
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO – SEMTEPI E O GESTOR DO
FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO –
FUMIPEQ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do Art. 128
da Lei Orgânica do Município de Manaus/AM,
CONSIDERANDO os Arts. 67 e 73 da Lei N° 8.666/1993,
CONSIDERANDO o 3° Termo Aditivo ao Contrato
N° 004/2016, celebrado entre a empresa Merronit Comercial Ltda e o
município de Manaus, por intermédio do Fundo Municipal de
Empreendedorismo e Inovação – FUMIPEQ.
RESOLVE
I - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo para
acompanhar, fiscalizar e atestar as faturas referentes à execução do
termo aditivo supracitado, nos termos do art. 67, 73 a 76 da Lei N°
8.666/73:
GESTORA DO CONTRATO
Servidora
CELICE FABIANE DA SILVA ARAÚJO
FISCAIS DO CONTRATO
Servidores
ANDREZA CORREIA TEIXEIRA
RONY MOTA DA SILVA
LENILSON RAIMUNDO ALEIXO DOS REIS
FISCAL SUPLENTO DO CONTRATO
Servidor
FERNANDO QUEIROZ ARAÚJO

Matrícula
130.081-4 C
Matrícula
115.971-2C
081.730-9E
126.182-7F
Matrícula
118.278-1 A

A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Lei
Municipal nº 2.370, de 30 de novembro de 2018 que dispõe sobre a nova
estrutura organizacional da Secretaria Municipal do Trabalho,
Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI, com o propósito de
planejar, coordenar, articular e implementar as políticas de trabalho,
empreendedorismo e inovação, buscando o desenvolvimento social,
voltadas para a promoção da cidadania, emprego e renda, em especial
para a qualificação profissional, aos cidadãos do município de Manaus,
garantindo-lhes maior oportunidade de acesso aos projetos que visem
capacitar-lhes na área empreendedora ou para inserção no mercado de
trabalho.
Considerando as diretrizes desta Secretaria em qualificar
os trabalhadores da cidade e considerando ainda que, segundo a
pesquisa do IBGE (2019), Manaus é a capital com maior taxa de
desemprego no país, com 15,9% na taxa de desocupação, verificou-se a
necessidade em apoiar por meio do projeto denominado “Qualifica
Manaus” as diversas indústrias presente no município com a realização
de cursos e oficinas para a população, no intuito de oferecer mão-deobra qualificada para essas empresas, além de fomentar a cultura
empreendedora na cidade.
Atualmente o mercado de trabalho está cada vez mais
competitivo e com isso a busca por profissionais com habilidades e
competências renovadas aumentam. O conhecimento produzido pela
humanidade cresce a passos mais acelerados, o mercado de trabalho
torna-se mais especializado e as informações são disponibilizadas
rapidamente. Considerando a dificuldade que a população jovem vem
enfrentando para conquistar seu lugar no mercado de trabalho, surgiu a
necessidade de propor por meio do projeto denominado “SINE Jovem”
alternativas que contribuam para a qualificação adequada para que esse
público-jovem tenha condições de desenvolver competências técnicas
para o aperfeiçoamento educacional e profissional, conquiste mais
espaço e tenha mais oportunidades de inserção profissional.
Considerando a diversidade de seu patrimônio natural e
cultural, a Amazônia é um dos maiores potenciais turísticos do mundo, o
que tem despertado o interesse de visitantes e de empreendedores de
diversos segmentos econômicos. Logo, é preciso realizar ações que
estimulem a comercialização dos produtos que, por sua vez, promovam
um incremento na produção e a exigência de uma maior diversificação
na linha de produção. A segunda edição do projeto denominado
“Manaus feita à mão” tem por objetivo dar continuidade ao processo de
valorização do artesanato manauara, e possibilitar o acesso ao mercado
nacional e internacional por meio do fortalecimento e apoio ao artesão,
preservando a cultura, o talento, a tradição e a arte popular de cada
região do Estado.

DOM | Edição 4679 | Página 8

Manaus, quinta-feira, 12 de setembro de 2019
Tudo isso fortalece o compromisso da prefeitura de
Manaus quando incluiu essas preocupações no Planejamento
Estratégico Manaus 2030, especificamente no eixo Crescimento
Econômico, por meio das iniciativas estratégicas Fortalecimento da
Matriz Econômica Atual e Criação de Novas Matrizes Econômicas e no
eixo Educação Profissional por meio da iniciativa estratégica de
Implementação da Cultura Empreendedora e de Inovação.
Diante do exposto, a SEMTEPI irá selecionar
Organizações da Sociedade Civil - OSC para executarem ações que
promovam mais desenvolvimento intelectual, empregabilidade,
capacitação empreendedora e apoio as redes de economia criativa e
solidária, com recursos próprios e recursos oriundos de Emendas
Parlamentares dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus para
promover qualificação profissional e cultura empreendedora, nas áreas
estabelecidas no subitem 4.1. do objeto deste edital.

5.1. LOTE 1 – CAPACITAÇÃO DE MULHERES DA ADCEA –
PROJETO QUALIFICA MANAUS
a) Objeto: Realizar capacitação para as mulheres atendidas pela
Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas (ADCEA).
b) Meta 01: Disponibilizar aproximadamente 140 (cento e quarenta)
vagas no lote capacitação de mulheres atendidas pela ADCEA e
certificar as concludentes da capacitação que cumprirem no mínimo
75% da carga horária.
c) Público alvo: Mulheres atendidas pela Associação das Donas de
Casa do Estado do Amazonas (ADCEA).
d) Valor total do lote 1: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
e) Etapa: Ofertar cursos e oficinas para as donas de casa no lote
capacitação de mulheres da ADCEA.
f) Carga horária diária por ação: curso de 4 horas de segunda-feira a
sexta-feira.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4. DO OBJETO
4.1. O objeto deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO consiste em
selecionar Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, para formalização de parceria, através de
Termo de Colaboração, mediante a apresentação da proposta de Plano
de Trabalho, por lote, que melhor se adequar aos objetos a serem
pactuados, para execução dos projetos denominados “Qualifica
Manaus”, “SINE Jovem” e “Manaus feita à mão”- 2ª edição.
Nº

1

2

3

TABELA 1 - OBJETOS A SEREM ATENDIDOS
NÚMERO DE
VALOR
LOTE
DESCRIÇÃO DO OBJETO
VAGAS
GLOBAL R$
Realizar capacitação para as
Lote 1 Capacitação mulheres atendidas pela
de Mulheres da Associação das Donas de
140
20.000,00
ADCEA
Casa do
Estado
do
Amazonas (ADCEA).
Qualifica
Lote 2
Proporcionar
capacitação
Manaus
Comercialização em para os empreendedores que
180
20.000,00
Feiras e Mercados atuam em feiras e mercados
Lote 3
Realizar capacitação para os
Aprendendo
trabalhadores cadastrados
360
84.000,00
Profissões
no SINE Manaus.
Proporcionar aos artesãos de
Manaus que integram o
projeto denominado “Manaus
Manaus feita
Lote 4
feita à mão” o aprimoramento
à mão, 2ª Aprimoramento do
40
56.000,00
e a inovação dos produtos
edição
Artesanato
artesanais, facilitando a
entrada
em
mercados
nacionais e internacionais.
Oferecer
qualificação
Lote 5
profissional
voltada
a
Indústria 4.0 200
90.000,00
Indústria 4.0 - profissões do
Profissões do futuro
futuro.
Sine Jovem
Capacitar o jovem no
segmento de economia
Lote 6
criativa, a fim de promover a
230
40.000,00
Economia Criativa
geração de emprego e renda
e a cultura empreendedora.
TOTAL
1.150
310.000,00
PROJETO
SEMTEPI

5. ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES:
a) Local: a ser disponibilizado pela Organização da Sociedade Civil
vencedora de comum acordo com SEMTEPI.
b) Período de execução: em até 6 (seis) meses.
c) Área de abrangência dos projetos: Cidade de Manaus.
d) Da entrega de certificados: A Organização da Sociedade Civil
vencedora, deverá realizar um evento de certificação coletiva para
entrega formal dos certificados.

Capacitação para as
mulheres da ADCEA

LOTE 1

QUADRO 1 - CAPACITAÇÃO DE MULHERES DA ADCEA
CARGA
QTD
UNID.
HORÁRIA
AÇÃO
ESTIMAD.
MEDIDA
POR
POR AÇÃO
AÇÃO
Customização de roupa.
Curso
1
20h
Beleza – unhas artísticas.
Curso
1
20h
Beleza – penteados
Curso
1
20h
rápidos.
Bolo de pote.
Oficina
1
Maquiagem básica/
Oficina
1
automquiagem.
Brigadeiro gourmet.
Oficina
1
Salgadinhos para Festas.
Oficina
1
TOTAL DO LOTE CAPACITAÇÃO DE MULHERES DA ADCEA

TOTAL DE
VAGAS
20
20
20

8h

20

6h

20

4h
4h

20
20
140

5.2. LOTE 2 – COMERCIALIZAÇÃO EM FEIRAS E MERCADOS –
PROJETO QUALIFICA MANAUS
a) Objeto: Proporcionar capacitação para os empreendedores que
atuam em feiras e mercados.
b) Meta 02: Disponibilizar aproximadamente 180 (cento e oitenta) vagas
no lote comercialização em feiras e mercados e certificar os
concludentes da capacitação que cumprirem no mínimo 75% da
carga horária.
c) Público alvo: Empreendedores que atuam em feiras e mercados.
d) Valor total do lote 2: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
e) Etapa: Ofertar cursos e oficina para empreendedores que atuam em
feiras e mercados no lote comercialização em feiras e mercados.
f) Carga horaria diária por ação: curso de 4 horas de segunda-feira a
sexta-feira.

LOTE
2
Comercialização em Feiras e Mercados

3. 1. O presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO fundamenta-se,
na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei
Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o regime
jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações
da sociedade civil, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.726, de 27
de abril de 2016, Lei Municipal Nº 2.387, de 2 de janeiro de 2019 (Plano
Plurianual –PPA), Lei Municipal Nº 2.386, de 2 de janeiro de 2019 (Lei
Orçamentária Anual–LOA), Lei Municipal nº 2.370, de 30 de novembro
de 2018, dispõe sobre a nova estrutura organizacional da SEMTEPI,
Decreto Municipal nº 4.260, de 02 de janeiro de 2019, regulamenta os
procedimentos de execução das emendas parlamentares e pelos demais
normativos aplicáveis junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE,
além das condições previstas neste Edital.

QUADRO 2 - COMERCIALIZAÇÃO EM FEIRAS E MERCADOS
QTD
CARGA
UNID.
AÇÃO
ESTIMAD.
HORÁRIA
MEDIDA
POR AÇÃO POR AÇÃO
Atendimento ao Cliente.
Curso
1
20h
Técnicas em Vendas.
Curso
1
20h
Boas Práticas de
Curso
1
12h
Alimentação.
Higiene e Manipulação de
Curso
1
15h
Alimentos - 100% teórico.
Culinária Regional.
Curso
1
20h
Finanças para
Curso
1
20h
Empreendedores.
Empreendedorismo voltado
para feiras e mercados
Curso
1
80h
(Gestão empreendedora de
Negócios).
Salgadinhos para festas.
Oficina
2
8h
TOTAL DO LOTE COMERCIALIZAÇÃO EM FEIRAS E MERCADOS

TOTAL DE
VAGAS
20
20
20
20
20
20
20
40
180

5.3. LOTE 3 – APRENDENDO PROFISSÕES – PROJETO QUALIFICA
MANAUS
a) Objeto: Proporcionar capacitação para os trabalhadores cadastrados
no SINE Manaus.
b) Meta 03: Disponibilizar 360 (trezentos e sessenta) vagas no lote
aprendendo profissões e certificar os concludentes da capacitação
que cumprirem no mínimo 75% da carga horária.
c) Público alvo: Trabalhadores cadastrados no SINE Manaus.
d) Valor total do lote 3: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).
e) Etapa: Ofertar cursos e oficinas para trabalhadores cadastrados no
SINE Manaus, no lote aprendendo profissões.
f) Carga horária diária por ação: curso de 4 horas de segunda-feira a
sexta-feira.
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QUADRO 3.1. – APRENDENDO PROFISSÕES
260 KITS PARA SEREM ENTREGUE AO FINAL DA OFICINA P/ CADA ALUNO (TURMA DE 20
ALUNOS)
AÇÃO
UNID. MEDIDA
DESCRIÇÃO
1 refratário retangular 25 x 230;
Ceia de Natal.
oficina
1 pacote de massa de lasanha 500g;
1 sachê de molho de tomate 500ml.
1 jogo de bicos: folha 70, pitanga 20 ou 22, bico 1M, pétula
Confeitaria de Bolos.
oficina
104;
1 manga de confeitar.
1 forma;
Preparação de Pizzas.
oficina
1 rolo 40 cm.
1 derretedeira (plástico)BWB;
1 espátula de silicone;
1 forma bwb 250g;
Ovos Trufados.
oficina
5 embalagens de ovos BWB 250g;
Pé de ovo para 250g;
5 laços.
1 kit faca específica (fina);
Amanhar peixe
oficina
1 pinça.
5 formas de colombo pascal;
Colomba Pascoal e
5 formas de mini panetone 250g;
oficina
Panetones.
5 sacos para panetone;
5 amarrilhos.
Drinks.
oficina
1 coqueteleira.
10 potes;
Bolos de Pote.
oficina
1l de chantilly;
1 barra de chocolate ao leite.
1 barra de chocolate;
Doces Gourmet.
oficina
1 lata de leite condensado;
2 forminhas nº 5.

5.4. LOTE 4 – APRIMORAMENTO DO ARTESANATO – PROJETO
MANAUS FEITA À MÃO - 2ª EDIÇÃO
g) Objeto: Proporcionar aos artesãos de Manaus que integram o
projeto denominado “Manaus feita à mão” o aprimoramento e a
inovação dos produtos artesanais, facilitando a entrada em mercados
nacionais e internacionais.
h) Meta 04: Disponibilizar 40 (quarenta) vagas no lote aprimoramento
do artesanato e certificar os concludentes da capacitação que
cumprirem no mínimo 75% da carga horária.
i) Público alvo: Artesãos cadastrados e atendidos pelo Departamento
de Economia Solidária e Criativa da SEMTEPI e participantes do
projeto “Manaus feita à mão”.
j) Valor total do lote 4: R$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais).
k) Etapa: Ofertar oficina e consultoria para artesãos integrantes do
artesanato manauara “Manaus feita à mão”, no lote aprimoramento
do artesanato.
l) Carga horaria diária por ação: 4 horas, de segunda-feira a sextafeira.

Aprimoramento de produtos artesanais

LOTE 4

QUADRO 4 - APRIMORAMENTO DO ARTESANATO
QTD
CARGA
UNID.
TOTAL DE
AÇÃO
ESTIMADA HORÁRIA POR
MEDIDA
VAGAS
POR AÇÃO
AÇÃO
Tendências criativas (2020) para
inovação
do
artesanato
manauara, "Manaus feita à mão" oficina
1
8h
40
e inspiração de uma nova
coleção para os participantes.
Aprimorar os produtos do
artesanato manauara "Manaus
consultoria
440h (11h para
feita à mão" incluindo aquisição
1
40
Insumo
cada artesão)
de matéria-prima para os
artesãos participantes.
Orientações de como exportar o
consultoria
1
8h
40
artesanato.
Orientações de como identificar
o mercado internacional e consultoria
1
8h
40
prospectar novos clientes.
TOTAL DO LOTE APRIMORAMENTO DO ARTESANATO
40

a) Objeto: Oferecer qualificação profissional voltada a profissões do
futuro - Indústria 4.0.
b) Meta 05: Disponibilizar aproximadamente 200 (duzentas) vagas no
lote profissões do futuro - Indústria 4.0 e certificar os concludentes da
capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária.
c) Público alvo: jovens de 14 a 29 anos.
d) Valor total do lote 4: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).
e) Etapa: Ofertar cursos para jovens de 14 a 29 anos no lote profissões
do futuro – indústria 4.0.
f) Carga horaria diária por ação: curso de 4 horas de segunda-feira a
sexta-feira.
QUADRO 5 - PROFISSÕES DO FUTURO - INDÚSTRIA 4.0
QTD DE
CARGA
TOTAL
UNID.
TURMA
LOTE 5
AÇÃO
HORÁRIA
DE
PÚBLICO
MEDIDA
POR
POR AÇÃO VAGAS
AÇÃO
Iniciação a Tecnologia da
Informação e Comunicação:
Jovens
Robótica; Impressão 3D;
Curso
2
90h
40
(14 a 17
Produção
de
Games;
anos)
Arduíno;
Youtuber
e
empreendedorismo.
Robótica Básica.
Curso
3
20h
60
Robótica Avançada.*
Curso
1
40h
20
Jovens
Realidade
Virtual
e
Curso
1
40h
20
(18 a 29
Aumentada.
anos)
Big Data.
Curso
1
60h
20
Criação de Aplicativos.
Curso
1
80h
20
Jovens
Inteligência Artificial.
Curso
1
60h
20
(16 a 29
anos)
TOTAL DO LOTE PROFISSÕES DO FUTURO - INDÚSTRIA 4.0
200
Profissões do futuro – Indústria 4.0

OBS: Nas oficinas, serão embutidos os valores correspondentes aos kits a serem
entregues juntamente com a certificação dos alunos, após a realização de todas
as oficinas, conforme quadro 3.1.

5.5. LOTE 5 – PROFISSÕES DO FUTURO - INDÚSTRIA 4.0 –
PROJETO SINE JOVEM

* pré-requisito - robótica básica

5.6 LOTE 6 – ECONOMIA CRIATIVA – PROJETO SINE JOVEM
a) Objeto: Capacitar jovens no segmento de economia criativa, a fim de
promover a geração de emprego e renda e a cultura empreendedora.
b) Meta 06: Disponibilizar aproximadamente 230 (duzentas e trinta)
vagas no lote economia criativa e certificar os concludentes da
capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária.
c) Público alvo: jovens de 14 a 29 anos.
d) Valor total do lote 5: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
e) Etapa: Ofertar cursos para jovens de 14 a 29 anos no lote economia
criativa.
f) Carga horaria diária por ação: curso de 4 horas de segunda-feira a
sexta-feira.

LOTE 6

QUADRO 6 - EMPREENDEDORISMO CRIATIVO
QTD
CARGA
UNID. ESTIMAD.
AÇÃO
HORÁRIA
MEDIDA
POR
POR AÇÃO
AÇÃO
Fundamentos do Desenho e
Técnicas do Grafite.
Teatro para Não Atores:
Transforme
sua
comunicação.
Mídias Sociais – Gestão
Eficiente.

Empreendedorismo Criativo

Aprendendo Profissões

LOTE 3

QUADRO 3 – APRENDENDO PROFISSÕES
QTD
CARGA
UNID.
TOTAL DE
AÇÃO
ESTIMADA HORÁRIA POR
MEDIDA
VAGAS
POR AÇÃO
AÇÃO
Treinamento Básico
curso
2
24h
40
Operacional – TBO.
Almoxarife.
curso
1
60h
20
Operador de Empilhadeira.
curso
1
40h
20
Inspetor de Qualidade.
curso
1
264h
20
Ceia de Natal.
oficina
1
20h
20
Confeitaria de Bolos.
oficina
2
8h
40
Preparação de Pizzas.
oficina
2
8h
40
Ovos Trufados.
oficina
2
8h
40
Amanhar peixe
oficina
2
8h
40
Colomba Pascoal e
oficina
1
8h
20
Panetones.
Drinks.
oficina
1
8h
20
Bolos de Pote.
oficina
1
8h
20
Doces Gourmet.
oficina
1
8h
20
TOTAL DO LOTE APRENDENDO PROFISSÕES
360

TOTAL
PÚBLICO
DE
JOVEM
VAGAS

Curso

1

40h

20

14 a 29
anos

Curso

1

26h

30

14 a 29
anos

Curso

1

20h

20

Projeto Luminotécnico.

Oficina

1

12h

20

Escrita Criativa

Oficina

1

16h

20

1

16h

20

1

25h

20

1

20h

20

1

20h

20

1

20h

20

1

20h

20

Economia
Criativa
–
Empreendedorismo
e Oficina
Cidades.
Consultoria de Imagem
Curso
(Moda).
Confecção de Caixa de PP
Curso
Kraft e Decoração.
Escultura decorativa de
Curso
frutas e legumes.
Confecção de Instrumento
Curso
de Percussão.
Desenho Básico.

Curso

TOTAL DO LOTE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO

18 a 29
anos
18 a 29
anos
14 a 29
anos
18 a 29
anos
18 a 29
anos
14 a 29
anos
18 a 29
anos
18 a 29
anos
14 a 29
anos
230

6. DO PLANO DE TRABALHO
6.1. Todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão
constar no Plano de Trabalho de acordo com o Art. 22 da Lei Federal
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204,
de 14 de dezembro de 2015, sendo:
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6.1.1. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e
metas a serem atingidas.
6.1.2. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos
a serem executados.
6.1.3. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria.
6.1.4. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de
cumprimento das metas a eles atreladas.
6.1.5. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas.
6.1.6. Os resultados esperados dos projetos “Qualifica Manaus”, “SINE
Jovem” e “Manaus feita à mão” 2ª edição, consiste em:
a) Disseminar cultura empreendedora e inovadora na cidade de
Manaus;
b) Desenvolvimento intelectual,
c) Desenvolvimento de aptidões.
7. DOS PARTICIPANTES
7.1. Poderão participar deste Edital, as Organizações da Sociedade Civil
(OSC’s) que se enquadrem nos termos do Art. 2º, inciso I, alíneas “a” da
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 (com redação dada pela Lei
13.204, de 14 de dezembro de 2015), sendo entidade privada sem fins
lucrativos aquela que não distribua entre os seus sócios ou associados,
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que
os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de
forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou
fundo de reserva.
7.2. As OSC´s deverão prever em Estatuto que, em caso de dissolução
da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal
nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta.
7.3. As OSC’s devem possuir o mínimo um ano de existência, com
cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ).
7.4. As OSC’s devem ter escrituração de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade.
7.5. As OSC’s devem estar cientes de que a simples participação no
edital de chamamento público pressupõe seu conhecimento prévio e sua
concordância com o atendimento das disposições deste edital e das Leis
Federais nºs 13.019, de 31 de julho de 2014, 13.204, de 14 de dezembro
de 2015 e a Lei Municipal nº 2.370, de 30 de novembro de 2018, além
das normas e legislações pertinentes à prestação de contas junto ao
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, ainda que não
expressamente consignadas neste Edital.
8. DAS VEDAÇÕES
8.1. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
prevista na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n°
13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto n° 8.726, de 27 de abril
de 2016, a organização da sociedade civil que:
I - Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional;
II - Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada;
III - Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma
esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou
de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau;
IV - Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos
últimos cinco anos, exceto se:
a) For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os
débitos eventualmente imputados;
b) For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição,

c) A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso
com efeito suspensivo.
V - Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período
que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a
administração pública;
c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019 de 2014,
d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019 de 2014.
VI - Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
VII - Tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação,
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do Art. 12 da Lei Federal
nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
VIII - É vedada a celebração de parcerias previstas na Lei 13.019 de
2014, alterada pela Lei 13.204 de 2015, que tenham por objetos,
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de
regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras
atividades exclusivas de Estado.
9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO
PÚBLICO – ETAPAS DE SELEÇÃO
O processo dar-se-á em 02 (duas) etapas: de seleção e habilitação,
ambas de caráter eliminatório e classificatório.
9.1. As organizações da sociedade civil (OSC´s) interessadas em
estabelecer a parceria, nos termos do presente Edital e das legislações
que o fundamentam, deverão apresentar suas respectivas propostas
obrigatoriamente no protocolo da sede da Secretaria Municipal do
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI, localizado no
prazo definido no Quadro 6 constante no subitem 12.5 deste Edital, no
horário das 08h às 14h, situada na Rua Rio Jamary, n°77 – Cj.
Vieiralves, Nossa Senhora das Graças.
9.2. Primeira etapa/competitiva: Seleção – a SEMTEPI receberá a
documentação das Organizações da Sociedade Civil, interessadas em
participar do Edital de Chamamento Público para fins de seleção;
9.2.1. As propostas deverão estar em envelope lacrado (tamanho A4) e
com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a
inscrição “Proposta – Edital de chamamento público nº 001/2019 –
SEMTEPI”, da seguinte forma:
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001-2019/SEMTEPI
Destinatário: À Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo
e Inovação/SEMTEPI. Endereço: Rua Rio Jamary, n°77 – Cj.
Vieiralves, Nossa Senhora das Graças. CEP 69053-560 Manaus AM
À
Comissão de Seleção – 1ª Etapa /Competitiva - Seleção
Remetente: (Nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro
no CNPJ)
Endereço completo
9.2.2. envelope deverá conter, em via única, os documentos, numerados
e rubricados, em sua totalidade, (o que, em caso de descumprimento,
enseja a eliminação no processo), e contendo no mínimo:
I - Requerimento encaminhando a proposta e os documentos listados no
item, endereçado ao presidente da Comissão de Seleção, em papel
timbrado da entidade, assinado por seu representante legal,
manifestando o interesse na participação do edital (Anexo I);
II - Proposta de Plano de Trabalho, em papel timbrado da organização e
entidade pública, devidamente assinado pelo seu representante legal
(Anexo III), contendo:
a) Dados cadastrais do concedente;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dados cadastrais do proponente;
Responsável técnico da execução do objeto;
Descrição detalhada do objeto;
Apresentação da proposta;
Justificativa;
Objetivos;
Metas e etapas a serem atingidas;
Cronograma de execução explicando como cada etapa será
desenvolvida;
j) Metodologia de execução das ações/metas;
k) Orçamento detalhado dos bens e serviços;
l) Plano de aplicação;
m) Cronograma de desembolso;
n) Cronograma de utilização dos recursos; e
o) Declaração do proponente/Entidade.
III - Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
emitido pela Receita Federal;
IV - Atestado(s) de capacidade técnica, conforme indicado no subitem
9.2.3 do edital - (quadro 6 - item 3.C);
V - Comprovação da formação acadêmica do responsável técnico,
conforme indicado no subitem 9.2.3 do edital (quadro 6 – item 3.B);
VI - Comprovante de que a organização da sociedade civil funciona no
endereço por ela declarado; (Iptu, água, energia, telefone, contrato de
locação etc...).
VII - O envelope deverá conter as propostas contendo informações que
atendem aos critérios de julgamento estabelecidos no quadro 6, bem
como os Anexos II, IV, VI e VII.
9.2.3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
9.2.3.1. A Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas
pelas OSC’s concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta
serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total
independência técnica para exercer seu julgamento;
9.2.3.2. As propostas deverão conter informações que atendam aos
critérios de julgamento estabelecidos no quadro abaixo:
QUADRO 6 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
CRITÉRIOS
PONTUAÇÃO
1.A) Informações sobre ações a serem
1,0
executadas e metas a serem atingidas.
(1)
1.B) Indicadores que aferirão o
Qualidade da Proposta
cumprimento das metas. No caso de
1,0
OBS.: A atribuição de nota
cursos e palestras, deverão ser
“zero” nos critérios de (A à
estabelecidos em horas.
D) implica eliminação da
1.C) Prazos para a execução das ações
proposta, por força do art.
1,0
e o cumprimento das metas.
16, §2º, incisos II e III, do
Decreto nº 8.726, de 2016. 1.D) Descrição da realidade objeto da
parceria e o nexo com a atividade ou o
2,0
projeto proposto.
2.A) Adequação da proposta aos
objetivos da política, da ação em que se
1,0
insere a parceria – conforme
estabelecido na especificação do lote.
2.B) Adequação da proposta ao valor
(2)
global proposto é igual ao valor de
Adequação da Proposta
referência do Edital, bem como,
detalhamento orçamentário do projeto
2,0
considerando os gastos previstos, a
razoabilidade
e
exequibilidade
orçamentária.
3.A) Tempo de existência da instituição:
No mínimo 1(um) ano (1,0);
Até 2(dois) anos (2,0);
Até 3 (três) anos (3,0);
Até 4 (quatro) anos (4,0);
Acima de 4(quatro) anos (5,0).
3.B)
Formação
acadêmica
do
(3)
responsável técnico na execução das
Capacidade Técnicoações de capacitação:
operacional da Instituição
Possuir título de doutor ou PhD (3,0);
proponente, por meio de
Possuir título de mestre (2,0),
experiência comprovada
Possuir título de especialista (1,0).
no portfólio de
14,0
3.C) Apresentar declaração informando
realizações na gestão de
se possui atestado de capacidade
atividades ou projetos
técnica relacionado ao objeto ou de
relacionados ao objeto da
natureza semelhante:
parceria ou de natureza
No mínimo 1(um) atestado (1,0);
semelhante.
Até2(dois) atestados (2,0);
Até 3(três) atestados (3,0);
Até 4 (quatro) atestados (4,0);
Acima de 4(quatro) atestados (5,0).
3.D) Apresentar declaração informando
se possui instalações, condições
materiais (1,0).
PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL
27,0
ITENS

PESO

c) que estejam em desacordo com o Edital;
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela
Comissão de Seleção, e de eventuais diligências complementares,
que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta,
inclusive à luz do orçamento disponível.
9.2.3.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate
será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento
(3). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com
base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de
julgamento (1) e (2). Caso essas regras não solucionem o empate, será
considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição.
9.3. Segunda etapa: habilitação para Celebração do Termo de
Colaboração – a SEMTEPI receberá a documentação das
Organizações da Sociedade Civil, classificadas na primeira etapa do
Edital de Chamamento Público.
9.3.1. A habilitação da Organização da Sociedade Civil será exigida
depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas,
procedendo a verificação dos documentos que comprovem o
atendimento pela instituição classificada com maior pontuação;
9.3.1.2. Na hipótese de a organização da sociedade civil classificada
com maior pontuação não atender aos requisitos exigidos na segunda
etapa, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser
convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por
ela apresentada;
9.3.1.3. Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do
subitem 9.3.1.2. aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação
dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos
neste edital.
9.3.2. A habilitação será feita por requerimento encaminhado ao
presidente da Comissão de Seleção da SEMTEPI, dentro de envelope
lacrado (tamanho A4) e endereçado da seguinte forma:
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2019-SEMTEPI
Destinatário: À Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo
e Inovação/SEMTEPI. Endereço: Rua Rio Jamary, n°77 – Cj.Vieiralves,
Nossa Senhora das Graças. CEP 69053-560 Manaus - AM
À

Comissão de Seleção – 2ª Etapa /Habilitação
2

1

1

9.2.3.3. Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 14,0 (quatorze) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (1.A) a (1.D);

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

9.3.3. O envelope deverá conter, em via única, os documentos,
numerados e rubricados, em sua totalidade, e relacionados na seguinte
ordem:
a) Requerimento de habilitação, endereçado ao presidente da
Comissão de Seleção da SEMTEPI, em papel timbrado da entidade,
assinado por seu representante legal, manifestando o interesse na
participação do edital;
b) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária e
trabalhista, a saber:
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a
Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais.
- Certificado de Regularidade do FGTS.
c) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil
ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou,
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida
por junta comercial;
d) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
e) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com
endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB de cada um deles,
conforme Anexo V;
9.3.4. Todos os documentos exigidos nos itens anteriores deverão estar
dentro de seus prazos de validade, no período da análise dos
documentos.
9.4. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou
retificações no conteúdo da documentação, uma vez entregues.
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9.5. O ato de entrega da documentação exigida neste chamamento
público, não gera, nenhuma expectativa de direito para a organização
quanto à obrigatoriedade de repasse de recursos por parte do município.
9.6. A análise dos envelopes com a documentação para seleção e
habilitação, será realizada pela Comissão de Seleção da SEMTEPI.
9.7. Após a análise da documentação, será lavrada ata circunstanciada
da sessão, que será assinada pela Comissão de Seleção da SEMTEPI.
9.8. É facultado a Comissão de Seleção realizar diligência na sede da
Organização da Sociedade Civil - OSC, constatado qualquer
irregularidade a intituição poderá será inabilitada.

12.4. Deverá se declarar impedido de participar do certame o membro da
Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos,
contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado,
dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do
chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure
conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de
2013 (Art. 27, § 2º e §3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e Art. 14, § 1º e §2º,
do Decreto nº 8.726, de 2016).

10. ITENS FINANCIÁVEIS

12.5.1. As interessadas deverão apresentar as documentações
correspondente a etapa competitiva de seleção na sede da SEMTEPI,
no horário das 8:00h às 14:00h, de segunda a sexta-feira.
12.5.2. O presente chamamento público obedecerá ao seguinte
cronograma:

10.1. Conforme Art. 46 da Lei 13.019, de 2014 alterada pela Lei 13.204,
de 2015 e suas alterações poderão ser pagas, entre outras despesas,
com recursos vinculados à parceria:
I - Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil,
durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e
trabalhistas;
II - Despesas com materiais de consumo, de qualquer natureza,
necessários ao cumprimento do objeto do projeto social aprovado nesta
parceria;
III - Despesas com serviços especializados de terceiros, prestados por
pessoa física ou jurídica, necessários ao cumprimento do objeto do
projeto aprovado nesta parceria;
IV - Despesas indiretas consideradas essenciais para o cumprimento do
objeto do projeto social aprovado nesta parceria, como despesas com
transporte, aluguel, energia elétrica, água, gás de cozinha, serviços
contábeis, dentre outros.
10.2. As contratações de pessoas físicas não geram vínculo trabalhista
com o Poder Público, sendo todos os pagamentos devidos, inclusive os
encargos sociais correspondentes, de total responsabilidade da OSC.
10.3. É de exclusiva responsabilidade da organização proponente os
compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial e bancária.
11. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS
11.1. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
11.2. Pagar despesas para finalidades alheia ao objeto da parceria;
11.3. Pagar despesas realizadas em data anterior e/ou posterior ao
prazo de vigência do Termo de Colaboração;
11.4. Pagar despesas com pagamento de taxas bancárias, e com
multas, juros ou correção monetária, referentes a pagamentos de
fornecedores e a recolhimentos tributários e previdenciários realizados
fora do prazo;
11.5. Pagar despesas com aquisição de material permanente.
12. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E DOS PRAZOS
12.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a avaliar o
processo de seleção das organizações da sociedade civil, cabendo-lhe,
ainda, a análise e julgamento das propostas apresentadas ao presente
chamamento público, instituída previamente à referida análise através de
portaria especifica, a ser composta por servidores da SEMTEPI, sendo
que, pelo menos 01 (um), deva ser servidor ocupante de cargo efetivo,
nos termos estabelecidos pela Lei nº13.019, de 31 de julho de 2014,
alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto
nº 8.726, de 27 abril de 2016, e publicar seus atos no Diário Oficial do
Munícipio de Manaus – DOM e no sítio eletrônico
semtepi.manaus.am.gov.br.
12.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro
desse colegiado.
12.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo,
diligências para verificar a autenticidade das informações e dos
documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para
esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser
observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da
transparência.

12.5. DOS PRAZOS

ITENS
1
2
3
4
5

QUADRO 7 – ETAPAS DE SELEÇÃO
ETAPAS
Data de início da apresentação de propostas, após
publicação do Edital de Chamamento no Diário Oficial do
Município
DOM
e
no
sítio:
https://semtepi.manaus.am.gov.br,
Data final para recebimento das propostas – Etapa 1
/Seleção
Divulgação do resultado preliminar
Etapa1
no
DOM
e
no
sítio:
https://semtepi.manaus.am.gov.br.
Data final para recebimento das documentações – Etapa
2 /habilitação no sítio:
https://semtepi.manaus.am.gov.br.
Divulgação do resultado preliminar
Etapa 2 no DOM e no Sitio:
https://semtepi.manaus.am.gov.br.

PRAZOS ESTIMADOS
13/09/2019
14/10/2019
23/10/2019
28/10/2019
05/11/2019
5 (cinco) dias corridos,
contados da divulgação do
resultado
5 (cinco) dias corridos, a contar
da notificação
5 (cinco) dias úteis, contados
do fim do prazo de interposição
de recursos.

6

Interposição de recursos contra o resultado preliminar

7

Prazo para contrarrazões, se necessario

8

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

9

Homologação e publicação do resultado definitivo da fase
de seleção, com divulgação das decisões recursais
proferidas (se houver), no Diário Oficial do Município DOM e no sítio: https://semtepi.manaus.am.gov.br.

10

Apresentar
documentos
descritos no subitem 14.3. em
Celebração do instrumento da parceria com a OSC
até 15 (quinze) dias corridos
classificada em 1º lugar por Lote.
após a homologação do
resultado final.

26/11/2019

12.5.4. A homologação do resultado do julgamento da presente seleção
deverá ser divulgada no Diário Oficial do Município - DOM e no sítio:
https://semtepi.manaus.am.gov.br;
12.5.5. A homologação não gera direito para a organização da
sociedade civil à celebração da parceria.
13. DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA
13.1. As OSC’s selecionadas e classificadas com maior pontuação por
Lote terão o prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a publicação
da Homologação do resultado final no Diário Oficial do Munícipio
(DOM), para apresentar o Plano de Trabalho definitivo de acordo com a
proposta aprovada e os termos do Edital, bem como a documentação
relacionada abaixo, com vistas a celebração do instrumento de parceria,
a ser entregue no protocolo da sede da Secretaria Municipal do
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, localizado na Rua Rio Jamary,
n°77 – Cj. Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, no horário das 08h às
14h.
a) Requerimento endereçado ao secretário da SEMTEPI, em papel
timbrado da entidade, assinado por seu representante legal;
b) Plano de trabalho definitivo;
c) Cópia da indentidade e do CPF do representante legal da instituição;
d) Cópia do comprovante de endereço do representante legal da
instituição.
e) Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
emitido pela Receita Federal;
f) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária e
trabalhista, a saber:
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a
Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais.
- Certificado de Regularidade do FGTS.
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13.1.1. Todos os documentos exigidos nos itens anteriores deverão estar
dentro de seus prazos de validade, no período da análise dos
documentos.
13.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de
trabalho enviado pela OSC, a SEMTEPI solicitará a realização de ajustes
e a OSC deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da
data de recebimento da solicitação apresentada (Art. 25, §§ 3º e 4º,
do Decreto nº 8.726, de 2016).
13.3. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção
das providências impostas pela legislação regente, incluindo a
aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo
órgão ou entidade pública federal, as designações do gestor da parceria
e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação
orçamentária para execução da parceria.
13.4. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração
da parceria (Art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
13.5. No período entre a apresentação da documentação prevista no
subitem 13.1. e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica
obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar
a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos
requisitos e exigências previstos para celebração.
13.6. O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após
a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município (DOM)
(Art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014).
14. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO
PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO
14.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta dos
Programas de Trabalho: 11.334.0019.2008; 11.334.0002.1001; e
11.334.0002.1002; Natureza de Despesa: 335039; Fonte de Recursos
das Emendas Parlamentares nº 001, 077, 276, 293, 304 e 309, Fonte de
Recursos do Tesouro: 0100, sendo seu valor total R$ 310.000,00
(Trezentos e dez mil reais).
14.2. O repasse dos recursos à OSC que tiver sua proposta selecionada
para execução dos projetos “Qualifica Manaus”, “SINE Jovem” e
“Manaus feita à mão” 2ª edição, será de acordo com o montante
referente ao Lote para qual a OSC foi selecionada, com vigência de até
6 (seis) meses, conforme quadro abaixo:
N.
1
2
3
4
5
6

QUADRO 8 – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LOTE
VALOR GLOBAL R$
Capacitação de Mulheres da ADCEA
20.000,00
Comercialização em Feiras e Mercados
20.000,00
Aprendendo Profissões
84.000,00
Aprimoramento do Artesanato
56.000,00
Indústria 4.0 - Profissões do futuro
90.000,00
Economia Criativa
40.000,00
VALOR GLOBAL R$
310.000,00

14.3. O recurso será depositado em conta bancária especifica para cada
Lote nos bancos oficiais, a saber: Banco do Brasil, Banco da Amazônia
(Basa) ou na Caixa Econômica Federal.
15. DA CONTRAPARTIDA
15.1. Não sera exigida da OSC selecionada contrapartida financeira em
bens e serviços economicamente mensuráveis em razão do
enquadramento previsto no Art. 35 §1º da Lei 13.019, de 31 de julho de
2014, e no Art. 12, parágrafo único do Decreto 8.726, de 27 de abril de
2016.
16. DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16.1. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo
de colaboração, que conterá as cláusulas essenciais previstas no artigo
42 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de
14 de dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
16.2. A minuta do termo de colaboração a ser celebrado consta como
ANEXO IX deste Edital.
17. DAS OBRIGAÇÕES
17.1. É obrigatório o uso da logomarca da Prefeitura de Manaus e da
SEMTEPI em todos os materiais de divulgação, bem como nos casos
em que serão necessários a confecção e/ou impressão de apostilas,
livros, ou quaisquer outros tipos de materiais ou objetos impresso e/ou
digital.

I - A logomarca da Prefeitura de Manaus e da SEMTEPI estão
disponíveis para download no portal: https://semtepi.manaus.am.gov.br.
17.2. Os serviços e atividades serão prestados por meio dos
profissionais contratados pela OSC selecionada, com a habilitação de
cada profissional na área de atuação, devendo os profissionais emitirem
Anotação de Responsabilidade Técnica nos respectivos Conselhos de
Classe, quando a profissão assim o exigir.
17.3. É de responsabilidade exclusiva e integral da organização da
sociedade civil o pagamento destes profissionais, incluído o recolhimento
dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais
resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em
nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a SEMTEPI, devendo a
organização manter arquivo com todos os comprovantes de
recolhimento.
17.4. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos do
Termo de Colaboração e deverão atender a Lei Federal 13.019, de 2014,
a Lei Federal 13.204, de 2015, o Decreto Federal nº 8.726, de 2016,
além das normas pertinentes à prestação de contas junto ao Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.
17.5. A SEMTEPI poderá elaborar a minuta de edital de seleção de
candidatos as vagas ofertadas neste edital, assim como indicar o local
para realização das inscrições, caso haja necessidade.
17.6. Quando solicitado pela SEMTEPI, a organização da sociedade civil
selecionada deverá disponibilizar o local e recursos humanos
necessários para realização do processo de inscrição e seleção dos
candidatos.
17.7. A OSC vencedora deverá realizar um evento de certificação
coletiva para entrega formal dos certificados.
18. DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS
18.1. Fica autorizada a destinação, mediante transferência voluntária,
pela SEMTEPI, de recursos públicos municipais derivados da Lei
Orçamentária vigente.
18.2. Após a publicação no Diário Oficial do Munícipio (DOM) do extrato
do Termo de Colaboração celebrado entre a OSC vencedora e a
SEMTEPI, a OSC terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para
apresentar a documentação exigida para fins de transferência de
recursos, obrigatoriamente no protocolo da sede da Secretaria Municipal
do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, localizado na Rua Rio
Jamary, n°77 – Cj. Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, no horário
das 08h às 14h:
a) Requerimento endereçado ao secretário da SEMTEPI, em papel
timbrado da entidade, assinado por seu representante legal,
solicitando o repasse de recursos;
b) Recibo em papel timbrado (02 vias);
c) Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Municipal),
FGTS e Trabalhista atualizadas e d) Comprovante de pagamento do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM emitido no sítio
https://semefatende.manaus.am.gov.br/empresa,
e) Comprovante de abertura de conta bancária em banco oficial Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Banco da Amazônia – Basa,
específica para movimentação dos valores repassados dessa
parceria.
19. DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE PARCERIA
19.1. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão
depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na
instituição financeira pública determinada pela administração pública.
19.2. As despesas devem ser executadas considerando o item 10
deste edital;
19.3. A execução das despesas relacionadas à parceria observará, nos
termos de que trata o Art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014:
I - A responsabilidade pelo gerenciamento administrativo e financeiro
dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de
custeio, de investimento e de pessoal é exclusiva da Organização da
Sociedade Civil selecionada; e
II - A responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto
previsto no termo de fomento ou de colaboração, o que não implica
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública
municipal quanto à inadimplência da organização da sociedade civil em
relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da
parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução é
exclusiva da Organização da Sociedade Civil selecionada.
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19.4. A organização da sociedade civil deverá verificar a compatibilidade
entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no plano de
trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação.
19.5. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração
de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano
de trabalho original, conforme o Art. 57 da Lei 13.019 de 2014 alterada
pela Lei n° 13.204 de 2015 e Art. 43 do Decreto nº 8.726 de 2016.
19.6. As organizações da sociedade civil deverão obter de seus
fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou
recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da
organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou
prestador de serviço, para fins de comprovação das despesas.
19.7. Em caso de profissionais com obrigatoriedade de inscrição em
Conselhos de Classe, a OSC deverá apresentar prova de inscrição no
respectivo Conselho.
19.8. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas
exigidas para os recursos transferidos.
19.9. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da
parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente da
administração pública.
19.10. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será
realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do
beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
19.11. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta
bancária específica de titularidade dos fornecedores e prestadores de
serviços.
19.12. A OSC somente poderá pagar despesas em data posterior ao término
da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador
da despesa tiver ocorrido durante sua vigência.
Parágrafo único. Para os fins deste Edital, considera-se equipe de
trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da parceria, que
poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da organização da
sociedade civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes,
desde que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos
termos da legislação cível e trabalhista.
20. DO GESTOR DO TERMO
20.1. O agente público responsável pela gestão de parceria celebrada
por meio de Termo de Colaboração será designado pela SEMTEPI, nos
termos estabelecidos pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, com poderes de controle e
fiscalização.
20.2. São obrigações do gestor:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da lei 13.204, de 14 de
dezembro de 2015,
IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às
atividades de monitoramento e avaliação.
21. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
21.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, a ser constituída pela
SEMTEPI através de portaria específica, nos termos estabelecidos pela
lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.726, de 27 de
abril de 2016, é a instância administrativa colegiada responsável pelo
monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de
aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos
e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização
do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a
homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
21.2. A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse
colegiado para subsidiar seus trabalhos.

21.3. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e
saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias.
21.4. As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar
ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados,
incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos
de tecnologia da informação.
21.5. A comissão de monitoramento e avaliação deverá realizar visita
técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas
hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do
objeto da parceria e do alcance das metas.
21.6. Sem prejuízo do monitoramento e avaliação, poderão ser
realizadas eventuais auditorias pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva.
22. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
22.1. Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da
sociedade civil deverá seguir as diretrizes do Guia Básico de Prestação
de Contas, que se encontra disponibilizado no site
https://semtepi.manaus.am.gov.br.
22.2. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras
previstas na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei
13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril
de 2016, além de prazos e normas de elaboração constantes no Termo
de Colaboração e no plano de trabalho.
23. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO TERMO
23.1. O Termo de Colaboração terá a vigência de até 6 (seis) meses a
contar da data da publicação do extrato do Termo de colaboração
no Diário Oficial do Munícipio (DOM).
23.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante interesse da
administração pública ou solicitação da organização da sociedade civil,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do fim do
termo, a qual dependerá da concordância da SEMTEPI mediante
avaliação do desempenho da organização da sociedade civil.
23.3. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa
a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período
do atraso verificado.
23.4. Cabe a Administração Pública Municipal a prerrogativa para
assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.
24. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
24.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento
dos envelopes pela Comissão de Seleção, estabelecida no subitem 12.5
– quadro 7, qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital,
apresentado o pedido no protocolo da SEMTEPI.
24.2. Não serão conhecidas as impugnações protocoladas fora do prazo
estipulado.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. As informações e todos os elementos sobre a seleção de que trata
este Edital poderão ser obtidos junto à Comissão de Seleção.
25.2. A SEMTEPI reserva-se o direito de alterar o presente Edital, por
conveniência da Administração e atendido o princípio do interesse
público, sem que caiba, às entidades proponentes, direitos a qualquer
indenização, ressaltando-se que, caso venha a influenciar na elaboração
das propostas, fixar-se-á novo prazo para apresentação e publicação no
site https://semtepi.manaus.am.gov.br.
25.3. É facultado a SEMTEPI promover diligências destinadas a
esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de qualquer
informação apresentada pela entidade interessada.
25.4. Toda a documentação apresentada fará parte dos autos do
processo de seleção e em hipótese alguma, será devolvida à entidade
interessada.
25.5. A seleção de que trata este Edital não estabelece obrigação de
efetiva celebração do termo de colaboração.
25.6. A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto,
respondendo o proponente pelos danos causados a terceiros,
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decorrentes de culpa ou dolo na execução do termo de colaboração ou
instrumento congênere.
25.7. A classificação da entidade poderá ser anulada a qualquer tempo,
desde que seja constatada ilegalidade no processo, ou revogada, por
conveniência da Administração Pública, através de decisão
fundamentada.
25.8. A SEMTEPI poderá prorrogar os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura, ocorrendo fatos que justifique tal
medida.
25.9. Os anexos passam a fazer parte integrante do presente
chamamento, independentemente de transcrição, para todos os efeitos
legais.
25.10. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração
pública.
25.11. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção, observada a legislação aplicável.
25.12. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada pública
poderão ser obtidos através do telefone (92) 3631-9274 e do e-mail
gabinete.semtepi@pmm.am.gov.br.

ANEXO II
FICHA DE CADASTRO

Endereço:
Cidade

Anexo I – Modelo de Requerimento;
Anexo II – Ficha de Cadastro;
Anexo III – Modelo de Proposta Plano de Trabalho;
Anexo IV – Declaração sobre instalações e condições materiais;
Anexo V – Declaração do Art. 27 do decreto 8.726/2016;
Anexo VI – Declaração da não ocorrência de impedimentos;
Anexo VII – Declaração de Ciência e Concordância,
Anexo VIII – Minuta do Termo de Colaboração.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus/AM, 11 de setembro de 2019.

UF

CEP

DDD/telefone

E-mail:

Tipo de Instituição:

Nome do responsável:

CPF:

C.I./Órgão Expedidor

Função:

Data da posse:

DDD/telefone:

Endereço Residencial:
Cidade

UF

CEP

Bairro:

Manaus -AM, ____ de ______________ de 2019.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

Os Anexos deste Edital, abaixo relacionados, estão disponíveis para
download no site: https://semtepi.manaus.am.gov.br.









DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE
CNPJ:

Órgão/Entidade:

ANEXO III
PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO
1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE
Órgão/Entidade: Secretaria Municipal do CNPJ:
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação
04.391.078/0001-35
Endereço: Rua Rio Jamary, 77, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves.
E-mail:
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone:
gabinete.semtepi@pmm.am.
Manaus
AM
69053-560 (92) 3631-9274
gov.br
Nome do responsável:
Marco Antonio de Lima Pessoa
Função
C.I./Órgão Expedidor
Secretário Municipal do Trabalho, Empreendedorismo
18595 Policia Militar/AM
e Inovação
2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL (não omita ou abrevie nomes)
Órgão/Entidade:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:
UF:
Manaus
AM
Nome do responsável da OSC:

ANEXO I
REQUERIMENTO nº

C.I./Órgão Expedidor:

Ao Ilmo. Sr.
LEONAN DE JESUS OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Seleção
Rua Rio Jamary, 77, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves. CEP
69053-560 -Manaus - AM
Assunto: Solicitação de Credenciamento no Edital de Chamamento
Público nº 001/2019 – SEMTEPI
Etapa__ - Seleção Competitividade (1); Habilitação (2).
Senhor Presidente,
A [identificação da organização da sociedade civil – OSC]
vem solicitar o credenciamento no Edital de Chamamento Público
nº 001/2019 - SEMTEPI, com o propósito de participar da Etapa ___ –
Seleção (1); Habilitação (2)., para formalização de parceria através de
Termo
de
Colaboração
para
execução
do
objeto_______________________________ lote(s): _____, conforme
documentos em anexos, abaixo relacionados:
Manaus -AM, ___ de ______________ de 2019.

CEP:

DDD/telefone:
CPF:

Função:

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie
nomes)
Nome do Responsável Técnico:
Escolaridade:
Endereço:
Cidade:
Manaus
E-mail:

UF:
AM

CEP:

DDD/telefone:

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
OBJETO DO EDITAL:
LOTE :
PÚBLICO-ALVO:
VIGÊNCIA:
XX meses
A contar da data da publicação do extrato do Termo de
INICIO PREVISTO:
Colaboração no DOM.
TÉRMINO PREVISTO:
Até o final do XX mês de execução.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Descrição da realidade objeto da parceria devendo
ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades propostas).

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

..........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA
Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e
CONCEDENTE:
Inovação
DESCRIÇÃO
MÊS
VALOR R$
Transferência de
mês 1
recursos
Total Geral (R$)

7. OBJETIVOS

14. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Descrever o título das atividades contempladas no valor a ser consumido no mês
(exemplo: despesas com o planejamento).
METAS
Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Total R$

8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS
Meta -1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Etapa – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Meta - 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Etapa – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

Meta - 3 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Etapa – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) (Inserir linhas quantas forem
necessárias.)
Indicador físico
Duração (MÊS)
Meta
Ação
Unid.
Quant.
Início
Término
Medida
Mês 1
Mês 1
(exemplo)
(exemplo)
1
Mês 2
Mês 2
(exemplo)
(exemplo)
Mês 1
Mês 1
(exemplo)
(exemplo)
2
Mês 2
Mês 2
(exemplo)
(exemplo)
Mês 3
Mês 3
(exemplo)
(exemplo)
3
Mês 3
Mês 3
(exemplo)
(exemplo)
10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS (Inserir linhas quantas
forem necessárias.)
Ação/Meta1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ação/Meta2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ação/Meta3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ação/Meta4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição:
Recursos do Termo de Colaboração. Detalhar o que será adquirido para realização da
atividade (bens e/ou serviços). Inserir linhas quantas forem necessárias.
MATERIAL DE CONSUMO
Indicador Físico
Custos R$
DESCRIÇÃO DO ITEM
Item
(somente 1 linha para cada
Unid.
Quant
Unit.
Total
item)
Medida
Ex: Canetas, Resma de
1
Papel A4.
Ex:
Material
gráfico
2
apostilas/certificados
3
VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Indicador Físico
Custos R$
DESCRIÇÃO DO ITEM
Item
(somente 1 linha para
Unid.
Quant
Unit.
Total
cada item)
Medida
1
2
3
VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Indicador Físico
Custos R$
DESCRIÇÃO DO ITEM
Item
(somente 1 linha para
Unid.
Quant
Unit.
Total
cada item)
Medida
1
2
3
VALOR TOTAL
TOTAL DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
ATENÇÃO: Não solicitar recursos sem especificar o que se pretende adquirir Itens
como "diversos", "outros materiais", etc., não serão considerados.
12. PLANO DE APLICAÇÃO
Tipo de Despesa
Recursos do Termo de
Colaboração

Concedente (R$)

Convenente (R$)
-

Total Geral (R$)

Total (R$)

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a
Prefeitura Municipal de Manaus, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional,
Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal,
Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Colaboração, na forma deste Plano de
Trabalho.
Nestes Termos
Pede Deferimento.
Manaus – AM xxx de xxxxxx de 2019
_____________________________
Assinatura do representante legal

16. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE
DEFERIDO

INDEFERIDO

Manaus – AM xxx de xxxxx de 2019
MARCO ANTONIO DE LIMA PESSOA
Secretário Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI

ANEXO IV
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V,
alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do
Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da
sociedade civil – OSC]:
Dispõe de instalações e outras condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda,
contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.
Manaus -AM, ____ de ______________ de 2019.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016,
E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização
da sociedade civil – OSC], nos termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e
27 do Decreto nº 8.726, de 2016, que:
Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de
Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública federal; (b) cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas
mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente vedação não se
aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas
pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente
informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa
figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e
administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
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RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome do dirigente e
Carteira de identidade, órgão
Endereço residencial,
cargo que ocupa na OSC
expedidor e CPF
telefone e e-mail

Não contratará com recursos da parceria, para prestação
de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias.
Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública federal; (b) servidor ou empregado
público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c)
pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a
administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Manaus -AM, ____ de ______________ de 2019.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do
Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da
sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das
vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido,
a citada entidade:
 Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a
funcionar no território nacional;
 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada;
 Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma
esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração,
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros,
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às
entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas
autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e
justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no
instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador
público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014);
 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos
cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso
IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;
 Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública, suspensão temporária da participação em
chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e
entidades de todas as esferas de governo;
 Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e
 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a
parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave
e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por
ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Manaus -AM, ____ de ______________ de 2019.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
Declaro que a [identificação da organização da sociedade
civil – OSC] está ciente e concorda com as disposições previstas no
Edital nº 001/2019-SEMTEPI e em seus anexos, bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de
seleção.
Manaus -AM, ____ de ______________ de 2019.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VIII
MINUTA TERMO DE COLABORAÇÃO N° /2019 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MANAUS POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO/SEMTEPI E A ...................................., NA FORMA
ABAIXO:
Aos ....... dias do mês de .............................. do ano de dois mil e .......
(20xx), nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas,
República Federativa do Brasil, estiveram na sede da SEMTEPI, neste
ato representando o MUNICÍPIO DE MANAUS a Ilmo. Secretário
Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Sr. MARCO
ANTONIO DE LIMA PESSOA, conforme delegação de competência
expressa na Lei nº 2.381, de 20 de dezembro de 2018, publicado no
Diário Oficial do Município, Edição 4503, doravante denominado
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
e
a
...................................................................................,
neste
ato
representado por .........................................., residente e domiciliado
nesta cidade, daqui por diante denominado ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, tendo em vista os termos do Processo
nº ....................., a seguir denominado PROCESSO, resolvem celebrar o
presente Termo de Colaboração, que irá reger-se pelos dispositivos da
Lei nº 13.019/2014 e respectivo Decreto Regulamentar e pelas cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULAPRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público
n° xxx –SEMTEPI 20xx tem por objeto ............................................
visando ........................................................................................, tudo na
forma do Plano de Trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL e juntado ao Processo nº .............................,
documentação que, independentemente de estar transcrita, passa a
integrar o presente Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS
DOCUMENTAIS
Integram este instrumento, independentemente de transcrição, o Plano
de Trabalho proposto pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e
aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, bem como toda
documentação técnica que deles resultem, conforme previsto no art. 22,
da Lei n° 13.019/2014.
Parágrafo Único: Eventuais ajustes realizados durante a execução do
objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que não haja alteração do
objeto e sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade
competente da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
Para que sejam atingidos os objetivos deste Termo de Colaboração, fica
convencionado o seguinte regime de colaboração mútua entre os
partícipes:
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA compete a obrigação de:
a) Repassar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL recursos
financeiros para a implantação e manutenção do projeto em obediência
ao cronograma de desembolso, conforme Plano de Trabalho (Anexo
.....);
b) Realizar procedimentos de fiscalização de parcerias celebradas
antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco,
para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto;
c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o
submeter à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da
prestação de contas devida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL;
d) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou
ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá
designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
e) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação de parceiras
celebradas, em ordem alfabética, pelo nome da organização da
sociedade civil, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos, contado da
apreciação da prestação de contas final da parceria.
À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se:
a) Aplicar e gerir os recursos repassados, cumprindo, fielmente, as
metas e o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho
aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
b) Executar diretamente o objeto pactuado em consonância com as
diretrizes técnicas e programáticas da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
c) Restituir eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes de
aplicações financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias da conclusão,
extinção, denúncia ou rescisão do presente Termo de Colaboração;
d) ter pessoal qualificado para executar o objeto do Termo de
Colaboração e responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comercias relativos ao
funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de
Colaboração, não se caracterizando, sob nenhuma hipótese, direta ou
indiretamente, responsabilidade solidária ou subsidiária da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos respectivos pagamentos, qualquer
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;
e) Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos
relativos aos recursos recebidos;
f) Utilizar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser
destinados a quaisquer outros fins, que não estejam estabelecidos na
Cláusula Primeira deste Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho,
sob pena de rescisão deste Instrumento e responsabilização de seus
dirigentes, prepostos ou sucessores;
g) Prestar contas na forma e prazo estipulados neste Termo.
O GESTOR DA PARCERIA obriga-se:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da
parceria e indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como
as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59, da Lei n° 13.019 de
2014;
d) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às
atividades de monitoramento e avaliação.
Parágrafo Primeiro: Considera-se gestor do presente Termo de
Colaboração o agente público responsável pela gestão da parceria,
designado por ato publicado no Diário Oficial do Município, com poderes
de controle e fiscalização.
Parágrafo Segundo: É vedada, na execução do presente Termo de
Colaboração, a participação como gestor da parceria ou como membro
da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5
(cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, hipótese que deverá ser designado gestor ou
membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do
substituído.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este Termo de Colaboração terá vigência de ...... (...) meses, conforme
Plano de Trabalho, contados a partir da publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Munícipio, podendo ser prorrogada para cumprir o Plano
de Trabalho, mediante termo aditivo, por solicitação da ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, devidamente fundamentada, formulada, no
mínimo, 30 (trinta) dias antes de seu término.
CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR E DO CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
É de R$ ........................... (...................................) o valor global deste
Termo de Colaboração, que será repassado pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em conformidade
com o Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho do
prefalado processo, que a este termo também se integra para todos os
efeitos legais.
Parágrafo Único: A liberação dos recursos financeiros e os
procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter
início após a assinatura do presente instrumento e a publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas resultantes da execução deste Termo de Colaboração,
para o exercício de 20xx, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentários do Município: Programa de Trabalho nº .........., conforme
Nota de Empenho nº. ........, datada de .............
CLÁUSULASÉTIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará contas à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo de até 90 (noventa) dias a partir
do término da vigência deste Termo ou no final de cada exercício, se a
duração da parceria exceder um ano, apresentando elementos que
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance
das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a
prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes
informações e documentos:
a) Extrato da conta bancária específica e exclusiva;
b) Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do
documento, valor, dados da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e
número do instrumento da parceria;
c) Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica,
quando houver;
d) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o
caso;
e) Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o
caso.
Parágrafo Primeiro: A não apresentação da Prestação de Contas no
prazo estipulado, bem como o inadimplemento de quaisquer Cláusulas
ou condições deste instrumento, acarretará a suspensão das parcelas
vencidas previstas no Cronograma de Desembolso, até o cumprimento
da obrigação e/ou devolução dos recursos pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, acrescidos de juros e correção monetária, a partir
da data de seu recebimento, da forma estabelecida em lei.
Parágrafo Segundo: As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer
outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em
nome da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e devidamente
identificados com o número do Termo de Colaboração, devendo, ainda,
serem devidamente arquivados, no próprio local da contabilidade, à
disposição de órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados da aprovação das contas da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, relativa ao
exercício da concessão.
Parágrafo Terceiro: A ausência da Prestação de Contas, no prazo e
forma estabelecidos, ou a prática de irregularidades na aplicação dos
recursos, sujeita a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL à
instauração de Tomada de Contas Especial, para ressarcimento de
valores, além de responsabilidade na esfera civil, se for o caso.
Parágrafo Quarto: Serão glosados nas prestações de contas os valores
que não atenderem ao disposto no artigo 53 da Lei n° 13.019/2014,
pertinente à movimentação e aplicação dos recursos financeiros.
Parágrafo Quinto: A prestação de contas relativa à execução do Termo
de Colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos
no Plano de Trabalho, bem como dos seguintes relatórios:
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a) Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, assinado pelo seu representante legal,
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e
os comparativos de metas propostas com os resultados alcançados, a
partir do cronograma acordado;
b) Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante
legal e o contador responsável, com a descrição das despesas e receitas
efetivamente realizadas.
Parágrafo Sexto: A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá
apresentar prestação de contas parcial, para fins de monitoramento do
cumprimento das metas do objeto vinculadas à parcela liberada, no
prazo definido no Plano de Trabalho, que faz parte deste instrumento,
quando houver previsão de mais de 1 (uma) parcela.
Parágrafo Sétimo: O parecer técnico do gestor acerca da prestação de
contas deverá conter análise de eficácia e de efetividade das ações
quanto:
a) os resultados já alcançados e seus benefícios;
b) os impactos econômicos ou sociais;
c) o grau de satisfação do público-alvo;
d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do
objeto pactuado.
Parágrafo Oitavo: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA apreciará a
prestação final de contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e
cinquenta) dias, prorrogável, justificadamente, por igual período, após a
entrega da prestação de contas final pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, devendo dispor sobre:
a) aprovação da prestação de contas;
b) aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando
evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de
que não resulte danos ao erário; ou
c) rejeição da prestação de contas e a determinação da imediata
instauração de tomada de contas especial.
Parágrafo Nono: Constada irregularidade ou omissão na prestação de
contas, será concedido prazo para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL a sanar ou cumprir a obrigação, no prazo de até 45 (quarenta e
cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, o
qual não obedecido, dará ensejo à apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos
termos da legislação vigente.
Parágrafo Décimo: As prestações de contas serão avaliadas:
a) regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão
dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a
economicidade dos atos de gestão do responsável;
b) regulares com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte danos ao
erário;
c) irregulares, quando comprovadas qualquer das seguintes ocorrências:
I - Omissão no dever de prestar contas;
II - Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, ou antieconômico, ou de
infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária operacional ou patrimonial;
III - Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico;
IV - Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
Parágrafo Décimo Primeiro: A autoridade competente para assinar o
Termo de Colaboração é a responsável pela decisão sobre a aprovação
da prestação de contas, tendo como base os pareceres técnico e
financeiro, sendo permitida delegação a autoridades diretamente
subordinadas.
Parágrafo Décimo Segundo: Durante o prazo de 10 (dez) anos,
contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo
os documentos originais que compõem a prestação de contas.
CLÁUSULA OITAVA: DO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO.
O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n. º 13.019/2014 sem
prejuízo de outros elementos, deverá conter:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o
período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano
de Trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores
comprovadamente utilizados;

d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados
pela organização da sociedade civil na prestação de contas;
e) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das
medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
Parágrafo Único: Na hipótese de não execução ou má execução de
parceria em vigor ou de parceria não renovada, exclusivamente para
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, por ato próprio e
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a
execução das metas ou atividades pactuadas:
a) retomar os bens públicos em poder da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que
concedeu direitos de uso de tais bens;
b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto
previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação ou da ocorrência
de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até o momento em que a
administração assumiu essas responsabilidades.
CLÁUSULA NONA: DA CONTABILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS
RECURSOS
As parcelas dos recursos transferidos no âmbito do Termo de
Colaboração serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma
de desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão
retidas até o saneamento das impropriedades:
a) quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e regular
aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação
aplicável, inclusive quando aferidos em procedimentos de fiscalização
local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão repassador dos
recursos e pelos órgãos de controle interno e externo da administração
pública;
b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos,
atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases
programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da
administração pública nas contratações e demais atos praticados na
execução da parceria ou o inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL com relação a outras cláusulas básicas;
c) quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar
as medidas saneadoras apontadas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
Parágrafo Primeiro: Toda a movimentação de recursos no âmbito da
parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua
conta bancária.
a) os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços;
b) os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados
e geridos em conta bancária específica aberta exclusivamente para cada
ajuste, em instituição financeira pública indicada pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública;
c) o plano de trabalho do presente Termo poderá ser revisto para
alteração de valores ou metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao
plano de trabalho original;
d) os rendimentos das aplicações financeiras, quando autorizados serão
obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.
Parágrafo Segundo: No caso de o Plano de Trabalho e o cronograma
de desembolso preverem mais de 1 (uma) parcela de repasse de
recursos, para recebimento de cada parcela, a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL deverá:
a) ter preenchido os requisitos exigidos na Lei n° 13.019/2014 para
celebração da parceria;
b) apresentar a prestação de contas da parcela anterior;
c) estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS VEDAÇÕES NA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS
É expressamente vedada a aplicação dos recursos liberados por força
do presente Termo de Colaboração:
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a) Em finalidade alheia ao objeto da parceira;
b) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos
partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DESTINAÇÃO DOS BENS
Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão,
a critério da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ser doados quando, após a
consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a
continuidade do objeto pactuado, observado o disposto neste Termo e
na legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
Sendo o Termo de Colaboração rescindido por quaisquer dos motivos
previstos na Cláusula Décima Quarta, bem como não tendo seu curso
regular, os bens patrimoniais serão automaticamente revertidos à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido, no caso de
inadimplemento de qualquer Cláusula, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:
a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em
qualquer documento apresentado;
c) Verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a
instauração de Tomada de Contas Especial.
Parágrafo Primeiro: O Termo de Colaboração poderá, ainda, ser
denunciado por livre consenso dos partícipes ou unilateralmente pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pela ocorrência de fato que torne
materialmente inexequível, ou infringência aos seus termos, ou, ainda,
se o interesse público assim o recomendar.
Parágrafo Segundo: Ocorrendo a Denúncia ou qualquer das hipóteses
que implique em rescisão deste Termo de Colaboração ficam os
partícipes responsáveis pelas obrigações decorrentes do prazo de
vigência deste Instrumento, creditando-lhe, igualmente, os benefícios
adquiridos no mesmo período. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL fica ciente de imediato que deverá devolver o saldo dos recursos
recebidos e não aplicados à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, bem como
prestar contas das despesas realizadas até a data da rescisão.
Parágrafo Terceiro: A denúncia deverá ser comunicada por escrito e
mediante notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência,
somente produzindo efeitos a partir desta data.
Parágrafo Quarto: A rescisão do Termo de Colaboração deverá
observar os princípios da ampla e prévia defesa e do contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICIDADE
A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que
impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito
neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato
no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ressarcir a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea b desta Cláusula;
Parágrafo Primeiro: A sanção estabelecida nas alíneas b e c desta
Cláusula são de competência exclusiva do Secretário Municipal,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 2 (dois) anos de sua aplicação.
Parágrafo Segundo: As sanções previstas nesta Cláusula incluem as
dispostas na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
CLÁUSULA DÉCIMA SETÍMA: DAS DIVERGÊNCIAS E CASOS
OMISSOS
As divergências e os casos omissos surgidos em decorrência da
execução do presente ajuste serão dirimidos mediante entendimentos
mútuos, reduzindo-se a escrito as soluções encontradas e em
obediência à Lei n° 13.019/2014. Estabelecida, contudo, divergência
inconciliável, será competente para dirimi-la e julgá-la a Vara da
Fazenda Pública do Município de Manaus.
E, por assim estarem ajustados, assinam o presente Termo de
Colaboração em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza
um só efeito de legal.
MARCO ANTONIO DE LIMA PESSOA
Secretário Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação SEMTEPI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
TESTEMUNHAS:
1 - _____________________
CPF nº

2 - _____________________
CPF nº

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
PETROAIUB PETRÓLEO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS
a LMO nº 072/2015-2 sob o processo nº 2019.15848.15858.0. 00604,
que autoriza a Atividade COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTIVEIS,
com a finalidade COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS
PARA VEICULOS AUTOMOTORES - COMPOSTO POR 02 (DOIS)
TANQUES DE ARMAZENAMENTO, SENDO O1 (UM) TRIPARTIDO
10/10/10 E 01 (UM) BIPARTIDO 10/20, TOTALIZANDO 60m³, com
validade de 12 meses, sito na rua Emilio Moreira, nº 925 - Praça 14 de
Janeiro, Manaus – Amazonas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS
SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e
com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão temporária da participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo
não superior a 2 (dois) anos;
c) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público
ou celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE LIMPEZA URBANA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, em
exercício no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final apresentado
pela Comissão Municipal de Licitação – CML/PM, relativo à LICITAÇÃO
PÚBLICA NACIONAL– LPN Nº. 002/2019 –CML/PM;
CONSIDERANDO o que consta no Parecer Final da
lavrada Diretoria Jurídica-DJCML/PM; e o Parecer Nº. 081/2019ASJUR/SEMULSP;
CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de qualquer
vício, irregularidade ou de recurso pendente,
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Municipal de
Licitação – CML/PM, relativa ao procedimento licitatório, na modalidade
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº. 002/2019 – CML/PM, pelo critério
menor preço, para “Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de instalação de nova balança sistematizada no
Aterro Municipal de Manaus, abrangendo as seguintes etapas: aquisição
da balança, montagem de plataformade pesagem, montagem
eletromecânica da balança e suporte técnico”.
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação da
proponente vencedora para assinatura do contrato, nos termos da Lei.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA – SEMULSP, em Manaus, 12 de setembro de 2019.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS, CONFRONTANTES
E TERCEIROS INTERESSADOS DA COMUNIDADE CIDADE DE
DEUS, MANAUS/AM.
A Prefeitura de Manaus, por meio da Vice-Presidência de
Habitação e Assuntos Fundiários – VPRESHAF/IMPLURB, vem
NOTIFICAR, por meio deste edital, os proprietários, confrontantes e
terceiros interessados do Processo de Regularização Fundiária da gleba
“CIDADE DE DEUS”, Localizada na estrada José Romão, KM 15,
Cidade Nova, Manaus/AM, Matricula nº 9424, Ficha 01, devidamente
registrada no 4º Oficio de Registro de Imóveis e Protestos de Letras de
Manaus, de propriedade do senhor RODOLFO BEZERRA MATOS,
brasileiro, casado, motorista, portador da carteira de identidade RG
n° 179702, SESEG/AM e do CPF nº 035.470.432-04 e DELITA MARIA
MIRANDA MATOS, brasileira, aposentada, portadora da carteira de
identidade RG nº 0167735-7, SSP/AM, ambos residentes e domiciliados
na Rua Guanabara, 193, Santa Luzia, Manaus/AM, para produzir
manifestação com o aceite ou impugnação ao referido processo, com
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base na Lei Federal nº 13.465/17, Lei nº 6.766/79 e Lei 6.015/73, para
resguardar direitos de terceiros interessados, bem como dos
confrontantes que eventualmente se sintam prejudicados.
Ao NORTE, terras pertencentes ao Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia – INPA.
Ao SUL, terras pertencentes à Delcleciano Pereira.
Ao OESTE, terras pertencentes à Benedito Alves
Cavalcante.
Ao LESTE, terras pertencentes à Empresa de
Plantação III.
Desta forma, ficam notificados os proprietários,
confrontantes e terceiros interessados do Processo de Regularização
Fundiária da referida gleba, a tomar providências quanto à concordância
ou impugnação do Processo de Regularização Fundiária, no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da publicação desta notificação editalícia,
devendo para tanto manifestarem o consentimento ou impugnação de
forma expressa. Em caso de impugnação, a manifestação deverá
acompanhar as devidas contrarrazões de sua discordância ao ato desta
Municipalidade, ficando cientes de que, caso não seja contestado o
processo, será aplicada as normas da Lei Federal nº 13.465/17, no seu
inteiro teor para Regularização Fundiária da referida gleba.
As respostas de aceite ou impugnação deverão ser
enviadas para a sede desta Vice-Presidência, localizada na Rua Afonso
Pena, 38 - Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-160, Manaus/AM.
Manaus, 11 de setembro de 2019.

oriunda da Avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança- EIV, a qual
foi aprovada pela Comissão Técnica de Planejamento e Controle Urbano
– CTPCU, conforme parecer n° 0309/2014, bem como Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão
CMDU n° 0429/2019, registrada na Ata da 33° Reunião Ordinária de 14
de Agosto de 2019, no qual é definido o objeto da cláusula primeira
deste termo reconhecendo expressamente a obrigação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO: A DEVEDORA confessa e assume integral
responsabilidade pelo CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO definida na
CLÁUSULA PRIMEIRA, conforme Decisão CMDU, com pagamento no
prazo máximo de 20 (VINTE) dias, prorrogáveis mediante prévia
justificativa, a contar da publicação deste termo no Diário Oficial do
Município de Manaus.
CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: O presente termo
importa em confissão irretratável da obrigação de fazer e o atraso no
cumprimento desta provoca o imediato cancelamento da regularização e
habite-se de quaisquer projetos ou obras da empresa junto a este
INSTITUTO, sujeitando-se ainda, às medidas judiciais cabíveis, na forma
do artigo 247 e seguintes do Código Civil Brasileiro vigente.
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente termo
passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, sendo eleito o foro da
Comarca de Manaus para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
mesmo.
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento,
em três vias de igual teor.
Manaus, 11 de Setembro de 2019

TERMO DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS Nº 0030/2019
Pelo presente, a empresa JR COMÉRCIO DE ARTEFATOS
METÁLICOS LTDA, sociedade empresária limitada, estabelecida na
Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Rua Pico das Águas n° 938,
Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-93, regularmente inscrita no
CNPJ/MF sob n° 09.565.801/0001.79,
neste ato representada
legalmente pelo Srº Fernando Fujimoto, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade n° 110650906 SSP-SP e inscrito no
CPF/MF sob o n° 096.104.988-09, doravante denominado DEVEDOR
com OBRIGAÇÃO DE FAZER e INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM
SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, autarquia
municipal, órgão da administração indireta, sediado na Av. Brasil
nº 2971, bairro Compensa, CEP 69035-110, Município de Manaus-AM,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério
da Fazenda sob o nº. 05.610.385/0001-22, representado neste ato pelo
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,
adiante denominado CREDOR na qualidade de planejador, executor,
coordenador e gerenciador do Plano Diretor Urbano e Ambiental de
Manaus e de seus instrumentos de controle urbano, de comum acordo,
nesta e na melhor forma de direito, FIRMAM O PRESENTE
INSTRUMENTO, para cumprimento de medidas compensatórias,
através das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Compromissário DEVEDOR,
através do presente termo, reconhece expressamente a
responsabilidade da medida compensatória no valor total de R$ 4930,57
(QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E
SETE CENTAVOS), devendo a quantia ser recolhida no Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO: Esta obrigação origina-se
do procedimento administrativo nº 2566.2019, que estabelece a
necessidade de cumprimento de medida compensatória, sendo esta

TERMO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS DA
PORTARIA Nº 464, DE 25-07-2018 (PMCMV-FAR)
Em face do resultado da reunião ocorrida em 02 de agosto
de 2019, às 10h30min, na sede da Vice-Presidência de Habitação e
Assuntos Fundiários, rua Afonso Pena nº 38 – Praça 14, que tratou da
formação de dois grupos de trabalho e suas respectivas competências
para atender aos termos da Portaria nº 464 de 25 de julho de 2018,
referente ao Trabalho Social de empreendimentos construídos com
recurso do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR – e suas novas
aplicações, ficou, em decisão soberana registrada em ata, assim definida
a formação dos grupos e atividades pertinentes:
1. Grupo Institucional do Poder Público – GIPP
(responsável pelo acompanhamento, interlocução e articulação das
demandas locais, visando à garantia das políticas públicas necessárias
ao atendimento das famílias alocadas no Empreendimento Habitacional
Residencial Cidadão Manauara 2/Etapa B), conforme item 6.2.3 da
referida Portaria.
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Secretaria
IMPLURB/VicePresidência de
Habitação e Assuntos
Fundiários
Casa Militar / Defesa
Civil
SEMED
SEMSA
SEMASC
SEMTEPI
SEMEF

Nome
Lídia Maria Lima Furtado
Salomão Torres Monteiro

Nomenclatura
Coordenadora
Titular

Matricula
123.191-0E
120.829-2G

Daniel Batista Lira

Suplente

116.888-6F

Thatiana Vieira de Carvalho
Cláudio dos Santos Belém
Daniel Reis Vieira
Roberto Barcelos Buchidid
Marcelo Rosas Barros
Vicente Machado Monte
Mirella Cristina Gomes da Silva
Lauschner
Irvana Góes dos Santos
Leandra Ferre Neves
José de Jesus Alves de Lima
-

Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

118.049-5C
113.721-2I
128.954-4A
118.187-6C
110.454-3A
124.940-1A

Titular

121.140-4A

Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

121.216-8A
130.264-7B
090.796-0A
-

2. Grupo de Análise e Acompanhamento de
Empreendimentos - GAAE (responsável pela elaboração do Relatório de
Diagnóstico de Demanda – RDD- para execução de plano do Trabalho
Social, relativo ao Empreendimento Habitacional Residencial Cidadão
Manauara 2/Etapa B),conforme consta do item 2.4 “c” da Portaria nº 464
de 25-07-2018.
Secretaria
IMPLURB/VicePresidência de
Habitação e Assuntos
Fundiários
Casa Militar / Defesa
Civil
SEMED
SEMSA
SEMASC

Nome
Salomão Torres Monteiro
Daniel Batista Lira

Nomenclatura
Coordenador
Titular

Matricula
120.829-2G
116.888-6F

Lídia Maria Lima Furtado

Suplente

123.191-0E

Cláudio dos Santos Belém
Thatiana Vieira de Carvalho
Roberto Barcelos Buchidid
Daniel Reis Vieira
Vicente Machado Monte
Marcelo Rosas Barros
Irvana Góes dos Santos
Jakeline Cruz da Silva

Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

113.721-2I
118.049-5C
118.187-6C
128.954-4A
124.940-1A
110.454-3A
121.216-8A
121.230-3A

RESOLVE:
l – CONSTITUIR, comissão com o objetivo de realizar a
atualização do levantamento de todos os operadores do modais
Alternativo e Executivo, bem como de seus respetivos motoristas
auxiliares e veículos cadastrados para prestação dos serviços em voga,
dando-se fiel cumprimento à ordem judicial, composta pelos membros
abaixo indicados:
NOME
Leonardo Guimarães Brito
Denis Rosas de Araújo
Paula Elcy da Silva Torres
Laerson Abess Farah Júnior
Jonas Oliveira Vieira
Edna Paula Oliveira Negreiros
Miracélia dos Santos Monteiro

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

ll – DETERMINAR que a comissão proceda a coleta e
análise documental de todos os documentos exigidos para cumprimento
no disposto no item I, acima, a teor do estatuído para Portaria 093/2018SUP/SMTU, dando-se integral ciência de todos os atos praticados ao
juízo presidente do feito;
III – ESTABELECER o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por igual período, desde
que devidamente fundamentada;
IV – RATIFICAR que os membros da presente comissão
não serão remunerados, sendo as atividades desenvolvidas
consideradas de relevante interesse público.
V – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

Manaus, 10 de setembro de 2019.

Gabinete do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana IMMU, em Manaus, 11 de setembro de 2019.

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
MANAUS PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 030/2019 – GAB/IMMU
PORTARIA N.º 297/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da competência que
lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus
c/c Decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 4648, de 29 de
julho de 2019;
CONSIDERANDO, a vigência decisão da interlocutória
proferida nos Autos nº. 0620429-21.2018.8.04.0001 da Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO, ainda se encontrar em fase de
tramitação perante à Comissão Municipal de Licitação – CML, os
Procedimentos Administrativos n°. 2019/14908/14973/00214 e
2019/14908/14973/00209 para deflagração das licitações para
concessão de autorizações sob o regime de permissão individual para
exploração do Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros no
Município de Manaus, modo Executivo e Alternativo;
CONSIDERANDO, o teor da Portaria n°. 093/2018SUP/SMTU, publicada no DOM de 15/10/2018, Edição 4462, pág. 29;
CONSIDERANDO, a necessidade atendimento ao
interesse público no tocante à continuidade e manutenção da prestação
dos serviços ora elencados;

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso II do artigo 40, do
Decreto nº 4.364, de 01 de abril de 2019,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 312/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, no qual é recomendado o deferimento do pedido de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 402/2019AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
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processo formalizado sob o nº 2019.01637.01412.0.001015, em
15.07.2019, resolve,

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 11/2019 –
Comissão Eleitoral – CMC, publicado em 12 de Agosto de 2019,

APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora IVONE VIEIRA DOS SANTOS, no cargo de ASAuxiliar de Enfermagem C-10, matrícula 065030-7 A, do quadro de
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os
proventos mensais de R$ 2.966,09 (dois mil, novecentos e sessenta e
seis reais e nove centavos) discriminados na forma abaixo:

RESOLVE:

Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de
03.06.2019.
Valor dos Proventos

I - DECLARAR VAGA as cadeiras representativas da
sociedade civil de Cultura Étnica, por ausência de candidatos aptos a
concorrer à mesma, e a cadeira de Literatura por insuficiência de votos
em razão do coeficiente eleitoral, consoante item 1.11 da Portaria
nº 09/2019 – FMC/Concultura.

Valor

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

R$ 2.966,09

Manaus, 12 de Setembro de 2019.

R$ 2.966,09

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 10 de setembro de 2019.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”
EXTRATO DE CONTRATO
PORTARIA N.º 304/2019 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica
do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo artigo 18,
inciso VII, da Lei nº 2.419/2019 c/c artigo 40, inciso II, do Decreto
nº 4.364, de 01 de abril de 2019, e
CONSIDERANDO o que preconiza o art. 107, inc II, da Lei
nº 1.118, de 1º-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora JÉSSICA MONTEIRO DA SILVA
E SILVA, ocupante do cargo de Analista Previdenciário – Especialidade
Contabilidade, para responder cumulativamente pelas atribuições do
cargo em provimento em comissão de Chefe de Setor de Contabilidade,
integrante da estrutura organizacional da Manaus Previdência, no
período de 07 a 14-09-2019, sem direito à percepção de remuneração
inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular CRISTIANE
MARCELA MOURA DE SÁ, afastada em virtude de casamento.
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 12 de setembro de 2019.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

1 - ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Aquisição de Materiais
nº 18/2019-FDT, celebrado em 19/08/2019.
2 - CONTRATANTES: O Município de Manaus através da FUNDAÇÃO
DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS e a empresa TL COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME.
3 - OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obrigase ao CONTRATANTE o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNE BOVINA E FRANGO, constante no Pregão Eletrônico
nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, constante no Processo nº 2019.27000.
27022.0.008273.
4 - VALOR GLOBAL: O valor global é de R$ 26.930,00 (vinte e seis mil
novecentos e trinta reais), conforme Planilha de Lances e Proposta da
CONTRATADA, a qual passa, por cópia, a fazer parte integrante deste
Contrato.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para o exercício de 2019, as
despesas de R$15.598,10 (quinze mil quinhentos e noventa e oito
reais e dez centavos), decorrentes do presente contrato serão
empenhadas à conta do Programa de Trabalho nº. 08.241.0036.2194 –
Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para
Idosos ILPI; Natureza da Despesa nº. 339030 – Material de Consumo;
Fonte 100; Nota de Empenho Parcial nº. 2019NE00415, de 19/08/2019,
no valor de R$ 8.032,70 (oito mil e trinta e dois reais e setenta
centavos), ficando o restante a ser empenhado conforme Programação
Mensal de Cota Orçamentária para Empenho.
Consistentemente com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo
do Contrato, será empenhado no exercício de 2020 (dois mil e vinte), à
conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho.
6 - DO FUNDAMENTO: Este contrato decorre do Despacho da Sra.
Diretora-Presidente da FDT, às fls. 14, datado de 03/07/2019, nas
Autorizações de Compras nos SRPs nº 00968/2019, 00969/2019, na
condição de órgão participante do Pregão Eletrônico nº. 073/2019CML/PM e Parecer Jurídico nº. 8273-2019/ASJUR/FDT, às fls. 314/321,
constantes no Processo nº 2019.27000.27022.0.8273.
7 - PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura e poderá chegar ao seu
termo final com a entrega de todo o seu objeto e consequentemente
liquidação da despesa.

PORTARIA Nº 012/2019 – CMC

Manaus, 19 de agosto de 2019.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CULTURA – CMC, no exercício da competência que lhe confere o inciso
II do Artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM.
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 09/2019 –
FMC/CONCULTURA, publicada em 19 de Junho de 2019,
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DATA E HORA DA ABERTURA: 02 de outubro de 2019
às 08:30 Auditório do CEJUSC, Anexo do Prédio do Manaus Atende
localizado na Av. Japúra n. 493, Bairro Centro, – Manaus/Am – CEP
69036-110. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados no endereço eletrônico transparencia.manaus.am.gov.br

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Manaus, 12 de setembro de 2019.

RESULTADO DO JULGAMENTO DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS
E RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados,
o Resultado do Julgamento da Nova Proposta de Preços e Resultado
Final da Licitação referente à TOMADA DE PREÇOS N. 026/2019 –
CML/PM, cujo objeto refere-se à “CONSTRUÇÃO DE CABINE DO
GERADOR MWM – 75 KVA EXISTENTE E REPAROS NA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR DA COMUNIDADE NOVA
JERUSALÉM – LOCAL: COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM, LAGO
MIPINDIAÚ - AMAZONAS”.
LICITANTE
DESCLASSIFICADA:
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.

FVB

CONSTRUÇÃO

E

RESULTADO FINAL: LICITAÇÃO FRACASSADA
A Ata do Julgamento da Nova Proposta de Preços e
Resultado Final da Licitação, encontra-se a disposição dos interessados
na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery,
4080 – Chapada, no horário das 8h às 14h (horário local), de segundafeira a sexta-feira, telefones (92) 3215-6376 ou 3215-6333.

Publicações Diversas
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TIRADENTES torna público que recebeu
do IPAAM, a Licença de Operação nº. 103/11-03, que autoriza o
funcionamento do sistema de tratamento de esgoto doméstico/ sanitário
que atende ao “Condomínio Residencial Tiradentes”, localizada na rua
Nelson Batista de Sales, 05, Aleixo, no Município de Manaus-AM, para
Sistema de Tratamento de Esgoto doméstico/sanitário, com validade de
01 Ano.

Manaus, 12 de setembro de 2019.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/CC
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CRIADA PELA LEI 2.450/19 – torna
público, para conhecimento dos interessados, a Tomada de Preço
nº 006/2019, Processo nº. 2019/16248/16669/00089
OBJETO Reforma de 05 (Cinco) Espaços Esportivos na Zona CentroOeste de Manaus/AM.
Local:
Lote 01:
COMPLEXO POLIESPORTIVO CEL REDENÇÃO – RUA NOVA
OLINDA – REDENÇÃO, MANAUS/AM.
COMPLEXO ESPORTIVO CEL VISTA BELA – RUA 07 CONJ VISTA
BELA – PLANALTO, MANAUS-AM.
CAMPO DO VERMELHÃO – CONJ. ILEIA 2 – REDENÇÃO,
MANAUS/AM.
Lote 02:
COMPLEXO ESPORTIVO CAMPO DE FUTEBOL DA ILHA – RUA
PENETRAÇÃO – AJURICABA, MANAUS/AM.
QUADRA POLIESPORTIVA CEL DOM PEDRO – AV. PEDRO
TEIXEIRA – DOM PEDRO, MANAUS/AM.
TIPO: Menor preço.
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