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DECRETO DE 10 DE MARÇO DE 2020 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
resolve 

 
DECLARAR luto oficial no Município de Manaus, por 

3 (três) dias, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da Auditora 
Fiscal de Tributos Municipais GLÓRIA REGINA DE QUEIROZ 
MARTINS, ocorrido no dia 09 de março na cidade de Manaus, em 
reconhecimento e estima ao seu primoroso desempenho no exercício da 
função pública, marcado por sua tenacidade, honradez e escorreita 
trajetória profissional. 

 
Manaus, 10 de março de 2020. 

 

          
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.145/2020 
 

DESIGNA substituta de servidora afastada  
em virtude de férias regulamentares. 

 
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 a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 0527/2020 – DTRAB/GABIN/ 
SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2020.18911.18923.0.004565, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora NOEME DA 

SILVA AMAZONAS, Apoio Técnico, simbologia SGAS-1, matrícula  
nº 108.025-3 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor de Apoio à Mesa 
de Negociação Municipal do SUS, simbologia SGAS-2, integrante da 

estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA, no período de 12-03 a 10-04-2020, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição à titular 
LARISSA ANDRIELLE DE JESUS FARIAS, afastada em virtude de 
férias regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de março  
de 2020. 

 

 
 
 
 
 

CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 046/2020-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 documento SIGED nº 2020.18911. 

18945.9.025653 (Comunicação Interna nº 009/2020-DOM, de 06-03-2020) 
e processo SIGED nº 2020.18911.18923.0.004518, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR os gozos de férias das servidoras abaixo 
relacionadas, pertencentes ao quadro de servidores da Casa Civil, 
programados conforme Escala de Férias da Casa Civil, aprovada pela 
Portaria nº 112/2019-DERHUS/Casa Civil, publicada no DOM nº 4725, 
de 22-11-2019, para os seguintes períodos: 
 

NOME ESCALA TRANSFERÊNCIA 

MARIA ELVIRA ALENCAR VIANA FEV 
18-02 a 03-03-2020 (15 dias) e 01 a  

15-06-2020 (15 dias) 

PAULA MARIA ANDRADE VIANA ABRIL 
01 a 15-04-2020 (15 dias) e 22-06 a  

06-07-2020 (15 dias) 

 
 

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

Manaus, 09 de março de 2020. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PORTARIA Nº. 027/2020 – PGM 
 

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício 
da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Memo. Nº 07/2020-
DAF/PGM, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que o servidor GERALDO UCHÔA DE 
AMORIM JUNIOR, matrícula nº  135.198-2 A, responda, 
cumulativamente pelas atribuições do cargo de Procurador Chefe da 
Coordenadoria Jurídica, nos períodos de 13 e 14.02.2020 e 15.02 a 
12.08.2020, integrante da estrutura organizacional da PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, com direito à percepção das vantagens 
inerentes ao exercício do cargo em substituição à titular KETLEN ANNE 
PONTES PINA, matrícula nº 113.091-9A, por motivo de Licenças Médica 
e Maternidade. 
 
 

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

Manaus, 09 de março de 2020. 
 

 
 
 
 
 

 (*) EXTRATO 
 
 

1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 004/2016, 
celebrado em 08/11/2019. 
 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria 
Geral do Município e a empresa R P CARANHA & CIA - ME. 
 

3. OBJETO: Prorrogação do contrato referente serviços de limpeza, 
conservação e higienização. Características: especializada em limpeza, 
conservação e higienização de áreas internas, esquadrias e vidros, de 
faces internas e externas, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais 
e equipamentos. 
 

4. VALOR: R$ 104.101.32 (cento e quatro mil e cento e um reais e trinta 
e dois centavos). 
 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2019NE01092 
de 08/11/2019, à conta da rubrica orçamentária nº 03.122.0011.2011, 
Natureza de Despesa nº 33903702 e Fonte de Recurso nº 01000000. 
 

6. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, a contar do dia 10.11.2019. 
 

Manaus, 08 de Novembro de 2019. 
 

 
 
(*) Republicado integralmente por haver sido publicado com incorreções no  
DOM nº 4793, de 06.03.2020. 

CASA  MILITAR 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: 6º Termo Aditivo do Contrato nº 006/2014 – CASA 
MILITAR/CM em 28 de fevereiro de 2020; 
 
2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, através da CASA 
MILITAR; 
 
3. CONTRATADA: RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP; 
 
4. OBJETO: DILATAÇÃO DO PRAZO – Fica acrescido em R$11.565,00 
(onze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), correspondente à 
dilatação do prazo do Contrato n.º 006/2014, por mais 06 (seis) meses, 
devidamente reajustado, referente à LOCAÇÃO DE 01 (um) veículo tipo 
sedan, motor a partir de 1.4, ano/modelo a partir de 2013, capacidade 
para 04 (quatro) passageiros, 04 portas, freio a disco com ABS, ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, 
rádio AM/FM, air bag duplo, sem motorista e sem combustível, 
manutenção total por conta da contratada, conforme Pregão Presencial 
n.º 025/2014 – CML/PM, publicado no DOM n. 3390 de 10/04/2014; 
 
5. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Termo de Contrato 
importa na quantia de R$11.565,00 (onze mil, quinhentos e sessenta e 
cinco reais); 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob o n.º 2020NE00101, de 28/02/2020, à conta 
da seguinte: Rubrica Orçamentária: 15101, Programa de Trabalho: 06.181. 
0055.2051.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 
33903304, no valor de R$ 7.710,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco 
reais) referente ao período de março a junho de 2020, ficando o restante a 
ser empenhado conforme disponibilidade financeira da SEMEF; 
 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica fixado o dia 01/03/2020 para início dos 
serviços contratados, haja vista, que os mesmos não sofreram 
interrupção na sua execução, após o encerramento do Contrato Original. 
 

Manaus, 28 de fevereiro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Comodato n. 002/2020, 
celebrado em 09/03/2020. 
 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e o Fundo 
Municipal Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada – 
FUNGEP, administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 

3. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato de comodato o imóvel 
com área de terreno de 7.360,00 m2, no qual constam a edificação de 
um empreendimento destinado ao uso comercial, atualmente ocupado 
da Prefeitura Municipal de Manaus/AM – Departamento de Engenharia e 
Transporte – SEMED, com 3.089,38 m2 de área construída, situado na 
Av. Torquato Tapajós 1009, bairro da Paz, em Manaus/AM, registrado no 
Cartório do 2º Ofício Comarca de Manaus – AM, com Certidão de 
Registro de Imóvel sob a matrícula nº 8311. 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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4. VIGÊNCIA: O presente empréstimo em comodato terá vigência de 36 
meses, coincidente e a contar da data de assinatura do Contrato de 
Prestação de Serviços de Administração do FUNGEP pela 
COMODANTE, prorrogáveis por iguais ou inferiores períodos, desde que 
acordado entre as partes. 
 

5. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO: 
Ana Cristina Silva de Souza – Matrícula n. 060.680-4B 
 

Manaus, 09 de março de 2020. 

                      
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 004/2018, 
datado de 09/03/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação – SEMEF, e a 
empresa ÔMEGA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP. 
 
3. OBJETO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
21/03/2020, o Termo de Contrato n. 004/2018, cujo objeto é a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e 
desinstalação de condicionadores de ar, instalados nas dependências da 
sede da SEMEF, no Bairro Compensa, e nas dependências do complexo 
denominado SEMEF ATENDE, na Avenida Japurá, na forma identificada 
no edital de Pregão eletrônico n.017/2018 CML/PM. 
 
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Termo Aditivo importa a 
quantia de R$ 195.237,00 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e trinta 
e sete reais). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram inicialmente empenhadas sob o n. 2020NE00210, 
datado de 06/02/2020, no valor de R$ 113.778,00 (cento e treze mil, 
setecentos e setenta e oito reais) à conta da seguinte Unidade 
Orçamentária: 16100 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia 
da Informação; Programa de Trabalho: 04.122.0011.2011.0000 — 
Contratação de Serviços para Manutenção Funcional; Fonte: 01000000 
— Recursos Ordinários; Natureza da Despesa: 33903917 — 
Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, 
Equipamentos e/ou Utensílios de Escritório, ficando o restante a ser 
empenhado mediante a liberação de cotas orçamentárias. 
 
6. SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO: 
Ana Cristina Silva de Souza - Matrícula 060.680-4B. 
 

Manaus, 09 de março de 2020. 

 
 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Fiscalização Tributária/DEFIS, da 
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, 
INTIMA o contribuinte a seguir identificado a apresentar a documentação 
constante no TIAFI abaixo: 

1- SELMA MARIA LIRA BARROS, Inscrição Municipal nº 72383-01, 
localizado na Rua Lourival Muniz, 454, Glória, CEP 69027-640, de acordo 
com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 202002381, de 03/03/2020, 
originado da Programação de Ação Fiscal nº 48/2020, DAF1 nº 202004769, 
no período de 01/01/2015 a 31/12/2019, no prazo de 05 dias; 
 

Diante do exposto, o contribuinte fica intimado a apresentar 
a documentação constante no TIAFI acima no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da publicação deste. 
 

O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-
se à disposição do interessado no Departamento de Fiscalização 
Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º andar, sala 206 – 
Centro. 
 

Manaus, 05 de março de 2020. 

           
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 067/2019-MANAUSMED. 
 
2.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
 
3. CONTRATADO(A): RAYANE RODRIGUES BRASIL. 
 
4. OBJETO: O presente termo tem por objeto a Rescisão do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 067/2019-MANAUSMED, celebrado em 
15/07/2019, referente à prestação de serviços de saúde especializados em 
1.2.3 509078 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: especializado em consulta 
eletiva; e 1.2.4 509094 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: especializado em 
terapia, conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2018-
MANAUSMED/SEMAD, consoante conteúdo do processo nº 2018/4427/ 
4429/03637, com fundamento na cláusula décima primeira, parágrafo 
segundo, inciso IV do referido Contrato. 
 
5. EFEITOS DA RESCISÃO: A contar de sua assinatura. 
 
 

Manaus, 10 de março de 2020. 
 

 
 

 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 
RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS 
AÉREAS E/OU DIÁRIAS, CONFORME EXIGÊNCIA DO  DECRETO 
Nº 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018, NO ARTIGO 8° DO 
PARÁGRAFO 1º. 
 

A Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA autoriza a 
concessão de  PASSAGENS AÉREAS E/OU DIÁRIAS,  no mês de 
fevereiro de 2020, aos seguintes participantes: 
 
Marinélia Ferreira Martins: Diretora de Departamento de Vigilância 
Ambiental e Epidemiológica; Matrícula: 107.643-4-A; Destino: Brasília; 
Período: 04.02 a 06.02.2020; Nº da Solicitação: 20200020; Quantidades 
de Diárias: 3; Objetivo: Participar da Reunião da Comissão Intergestores 
Tripartite - Para Tratar Exclusivamente da  Pauta Coronavírus. 
 
Ângela Maria Matos do Nascimento: Diretora do Departamento de 
Atenção Primária; Matrícula: 108.811-4-A; Destino: Brasília; Período: 
09.02 a 11.02.2020; Nº da Solicitação: 20200032; Quantidades de 
Diárias: 3; Objetivo: Visita Técnica à Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde – Saps do Ministério da Saúde, tendo como Objetivo Articular aos 
Setores Competentes a Celeridade no Credenciamento e/ou 
Homologação das Solicitações (233 Equipes e 08 Novas Unidades na 
Hora)  Realizadas Pelo Município de Manaus. 
 

Manaus, 2 de março de 2020. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0299/2020-SEMED/CME 
 

DISPÕE sobre a constituição de Comissão 
para operacionalização do Projeto para 
CREDENCIAMENTO e AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO 
FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 

suas atribuições previstas no Decreto de 20 de março de 2015, nos 
termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118,1º de setembro de 1971 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus e da 
competência que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e o PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas leis 
n.377, de 18 de dezembro de 1996, alterada pelas Leis Municipais n. 
528, de 07 de abril de 2000 e n. 1.107, de 30 de março de 2007, 

 

CONSIDERANDO a Lei n.9394/96 - Lei de Diretrizes e 
Base da Educação Nacional – LDBEN, que estabelece no art.11, inciso 
IV - “Os municípios incumbir-se-ão de autorizar, credenciar e 
supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino”; 

 

CONSIDERANDO a Lei n. 512, de 13 de dezembro de 
1999, que cria o Sistema Municipal de Ensino de Manaus; 

 

CONSIDERANDO a Resolução n. 027/CME/2018, que 
Estabelece critérios e normas para a organização, credenciamento de 
instituições educacionais, autorização de funcionamento e renovação de 
autorização da Educação Infantil e suas fases do Sistema Municipal de 
Ensino de Manaus e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 013/CME/2019, que 
Estabelece critérios e normas para o credenciamento de unidades de 
ensino, autorização e renovação de autorização de funcionamento do 
Ensino Fundamental e suas modalidades da Rede Pública Municipal de 
Ensino de Manaus; 

 
RESOLVE: 

 
I – INSTITUIR a Comissão para operacionalização do Projeto 

para CREDENCIAMENTO e AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOS 
CURSOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL DAS 
UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 
 

II – COMPETE a Comissão: 
 
a) Proporcionar momentos de estudos para conhecimento 

das normas referentes aos atos regulatórios para credenciamento e 
autorização de funcionamento de Curso do Sistema Municipal de Ensino 
de Manaus; 

b) Organizar e socializar orientações para as Divisões 
Distritais Zonais - DDZ’s da SEMED sobre análise e conferência das 
documentações necessárias para AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
DE CURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL das 
unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino de Manaus; 

c) Fomentar junto as Divisões Distritais o processo de 
orientação às unidades de ensino para organização e procedimentos de 
abertura e tramitação dos processos de regularização das mesmas; 

d) Coordenar todos os tramite processuais junto ao órgão 
normatizador do Sistema Municipal de Ensino. 
 

III – DESIGNAR as servidoras abaixo relacionadas para 
composição da Comissão: 

 
1. Alzira Câmara Brandão - SEMED/DEGE/GDAE 
2. Ana Cássia Alves Cavalcante - CME/MAO 
3. Cláudia de Oliveira Pacheco - SEMED/DEGD 
4. Francinetti Martins Lira - SEMED/DEGE/GDAE 
5. Klécia Maia Ferreira - SEMED/DEGE 
6. Soraya Monteiro Neves - SEMED/DEGE 
7. Suely Silva – SEMED/DEGE 
 

IV – PRECISAR que a participação neste grupo seja 
considerada prestação de serviços relevantes não remunerados. 

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

 
Manaus, 06 de março de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços n.º 033/2019 - SEMED celebrado em 27/01/2020, Processo 
nº 2019/4114/4147/03464. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a 
empresa VIP MASTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA E NAVEGAÇÃO 
LTDA. 
 
3.OBJETO: Acréscimo de Serviços ao Contrato nº 033/2019-SEMED, 
correspondente a 24,390244% do valor global do contrato, referente à 
prestação de serviços de organização de eventos, incluindo palco, 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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iluminação e sonorização para atender o calendário de atividades cíveis 
e pedagógicas da SEMED, conforme Memorando nº 131/2019- 
CC/SEMED (fl. 01); Relatório de Execução de Serviços (fls. 29/38); 
Justificativa (fls. 39/40); Termo de Referência (fls. 41/51); Relação de 
Serviços para Empenho (fls. 84); Parecer Jurídico n.º 19.11.2019 – 
ASSTEC/SEMED (fls. 88/90); Parecer n.º 480/2019 – PA/PGM e 
Despacho PGM (fls. 92/94); Nota de Empenho (fls. 109/111) e demais 
documentos constantes no Processo nº 2019/4114/4147/03464. 
 

4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de 
R$ 94.900,00 (noventa e quatro mil e novecentos reais). 
 

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob o nº. 2020NE00337, de 27/01/2020, 
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0118.2170. 
0000.01010000.33903923, no valor de R$ 94.900,00 (noventa e quatro 
mil e novecentos reais), na fonte 0101. 

 
Manaus, 27 de janeiro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo do contrato nº 003/2019, 
celebrado em 30/01/2020, Processo nº 2020/4114/4147/00257. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa L.A. FELIX – ME. 
 
3.OBJETO: Dilação de Prazo do Contrato nº 003/2019, por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 31/01/2020, referente à recarga de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) 13kg e 45kg, para atendimento dos alunos da Rede Municipal 
de Ensino, conforme Memorando n.º 019/2020-DACC/SEMED (fls. 01); 
Despacho da Gerência de Liquidação (fls. 22); Relatório de 
Acompanhamento de Execução de Serviços (fls. 26/36);  Termo de 
Referência  (fls. 37/46);  Parecer Jurídico nº 506.01.2020 – ASSTEC/SEMED 
(fls. 73/76v), constantes no Processo nº 2020/4114/4147/00257. 
 
4.PRAZO: O prazo do presente termo aditivo será de 12 (doze) meses, a 
contar de 29/01/2020. 
 

Manaus, 30 de janeiro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição nº 004/2020, celebrado em 
31/01/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria 
Municipal de Educação e a COOPERATIVA DE AGRICULTORES E 
PESCADORES DE MANACAPURU E REGIÃO - COAPMAR. 
 
3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios (abóbora, melancia, pimentão, banana, cará) oriundos da 
Agricultura Familiar, conforme identificado no Termo de Referência (fls. 
04/13), Memorando n.º 259/2019 (fl. 01); Publicação do Edital da 
Chamada Pública n.º 001/2019 – SEMED (fls. 184/194); Ata da Sessão e 
Resultado da Chamada Pública n.º 001/2019 (fls. 195/207); Despacho 
de Homologação (fls. 208); Relação de Material para empenho (fls. 257); 
Parecer Jurídico n.º 036.02.2020 – ASSTEC/SEMED (fls. 272/273v); 
Notas de Empenho (fls. 284/289), e demais documentos constantes no 
processo n.º 2019/4114/4208/00199. 

4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato é de              
R$ 76.585,68 (setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e 
sessenta e oito centavos). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob n.º 2020NE00502, datada de 31/01/2020, 
à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.306. 0051.2060.0000. 
01150173.33903007, no valor de R$ 38.291,59 (trinta e oito mil, duzentos e 
noventa e um reais e cinquenta e nove centavos); n° 2020NE00503, 
datada de 31/01/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12. 
306.0051.2060.0000.01150177.33903007, no valor de R$ 22.600,09 (vinte 
e dois mil, seiscentos reais e nove centavos); n° 2020NE00504, datada de 
31/01/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.306.0051. 
2060.0000.01150181. 33903007, no valor de R$ 15.694,00 (quinze mil, 
seiscentos e noventa e quatro reais). 
 
6. PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua assinatura, podendo ser aditado por igual 
período, por meio de pedido expresso e justificado, da parte interessada, 
resguardadas as condições estabelecidas na Chamada Pública 
nº 001/2019 e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de todo o 
seu objeto e a consequente liquidação da despesa. 

 
Manaus, 31 de janeiro de 2020. 

 
 

 
 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços de Pessoal por tempo determinado, sob a égide de Regime de 
Direito Administrativo. 

 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, e a senhora abaixo relacionada no Anexo Único 
que integra este Extrato. 

 
3. OBJETO: Dilação do prazo firmado mediante o Termo de Contrato de 
Prestação de Serviço, por tempo necessário e suficiente, até o término 
do Auxílio doença concedido pelo INSS. 

 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Auxílio doença concedido pelo INSS e Parecer 
Jurídico n°. 13/2017-PGM, ratificado pela ASSJUR/SEMED constante no 
processo n°. 2019/4114/9648/00480. 
5. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado pelo período 01/01/2019 
a 28/03/2020. 
 

Manaus, 04 de março de 2020. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

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

MATRÍCULA NOME 

127.247-0 A MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA 

 
 
 

 
ERRATA 

 
Errata ao Extrato do 1° Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica 
nº 017/2017, celebrado entre o Município de Manaus, através da 
Secretaria Municipal de Educação e a Associação de Amigos do Autista 
no Amazonas – AMA, publicado em 08.01.2020 – Edição 4754, 
constante no Processo nº 2019.18000.19108.0.008848. 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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ONDE SE LÊ: 
 

3. OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo o estabelecimento de 
um regime de cooperação técnica-pedagógica, entre PRIMEIRO e 
SEGUNDA PARTÍCIPE, para designação de 02 (dois) professores do quadro 
desta Secretaria Municipal de Educação/SEMED, com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, para atendimento educacional de 26 (vinte e seis) 
pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA (autismo severo, 
grave e moderado), no Centro de Convivência Magnólia, tudo na forma do 
Plano de Trabalho às fls.89/115, Parecer n° 443/2019 – PA/PGM, constantes 
no Processo Administrativo n.° 2019.18000.19108.0.008848. 
 
LEIA-SE: 
 

3. OBJETO:  O presente instrumento tem por objetivo o estabelecimento de 
um regime de cooperação técnica-pedagógica, entre PRIMEIRO e 
SEGUNDA PARTÍCIPE, para designação de 02 (dois) professores do quadro 
desta Secretaria Municipal de Educação/SEMED, com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, para atendimento educacional de 15 (quinze) 
pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA (autismo severo, 
grave e moderado), no Centro de Convivência Magnólia, tudo na forma do 
Plano de Trabalho às fls.89/115, Parecer n° 443/2019 – PA/PGM, constantes 
no Processo Administrativo n.° 2019.18000. 19108.0.008848. 
 

Manaus, 27 de fevereiro de 2020. 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

PORTARIA N° 032/2020-SEMASC 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CIDADANIA, no exercício da competência que lhe confere o 
artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO o que dispõe no Decreto n° 0055, de 20 
de março de 2009, art. 128, II LOMAN e Decreto n° 0144, de 05 de 
junho de 2009. 
 

RESOLVE: 
 

I - DISPENSAR, a contar de 02.03.2020, a Função Gratificada 
desta Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a 
servidora abaixo relacionada, do quadro de pessoal desta Prefeitura. 
 
Nome: AMELIA REGINA TAVEIRA VENANCIO. 
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
Matricula: 063.041-1 C 
Função: Chefia e Assessoramento – Simbologia FG – 1. 
 

II – DESIGNAR, a contar 02.03.2020, a Função Gratificada, 
da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a 
servidora abaixo relacionada, do quadro de pessoal desta Prefeitura. 
 
Nome: ADRIANA MONTENEGRO GOMES DE SOUZA. 
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
Matricula: 127.451-1 A 
Função: Chefia e Assessoramento – Simbologia FG – 1. 
 

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

Manaus, 05 de março de 2020. 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO  E  INOVAÇÃO 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001-SEMTEPI/2020 
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 “Sine Jovem 2ª edição”, “Aprendendo Profissões, 
Empreendendo o Futuro 3ª edição” e o “Criatividade Manauara”, em regime 
de mútua cooperação através da celebração de Termo de Colaboração. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 

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. 

Como resultado do desenvolvimento da humanidade na 
sua intelectualidade, o mercado de trabalho vem aumentando sua 
competitividade requerendo assim profissionais qualificados. Devido a 
essa realidade e visando promover políticas públicas que contribuam 
para a qualificação adequada dessa mão-de-obra, vislumbrou a 
necessidade de propor projetos denominados como: “Sine Jovem 2ª 
edição” e “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro 3ª edição”, 
que são alternativas encontradas para contribuição de qualificação 
adequada para o  público-jovens e trabalhadores maiores de 18  anos de 
idade, cadastrados no Sine Manaus e residentes na cidade de Manaus, 
para que  tenham condições de desenvolver competências técnicas para 
o aperfeiçoamento educacional e profissional, criando uma maior 
oportunidade de inserção profissional buscando assim o aumento da 
renda familiar, promovendo a movimentação da economia local, gerando 
assim um ciclo positivo. 

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. Assim a necessidade de  propor por meio do 
projeto denominado “Criatividade Manauara” que tem por objetivo 
proporcionar qualificação aos artesãos, catadores de resíduos sólidos e 
trabalhadores residentes na cidade de Manaus, no apoio e 
desenvolvimento do mercado de economia solidária e criativa manauara 
e o incentivo a inserção mercadológica dos produtos regionais, dando 
continuidade ao processo de valorização do artesanato manauara, e a 
possibilidade do 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. 

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 executar ações que 
promovam desenvolvimento intelectual, empregabilidade, capacitação 
empreendedora e apoio as redes de economia criativa e solidária, para 
jovens e trabalhadores maiores de 18 anos de idade, cadastrados no 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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SINE Manaus e residentes na cidade de Manaus, nos lotes 
estabelecidos no subitem 4.1 do objeto deste edital. 
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
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, Lei Federal 13.667 de 17 de maio de 2018, dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Emprego (Sine), Portaria da Secretaria de 
Polítias Públicas de Emprego n.03 de 26 de janeiro de 2015, dispõe 
sobre os procedimentos para emissão de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) para brasileiros. Lei Municipal nº 2.575, de 30 
de dezembro de 2019, (Plano Plurianual –PPA), Lei Municipal nº 2.574, 
de 30 de dezembro 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, e pelos demais normativos 
aplicáveis junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, além das 
condições previstas neste Edital. 
 
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 “SINE Jovem 2ª 
edição”, “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro 3ª edição” e 
“Criatividade  Manauara”. 
 

TABELA 1 - OBJETOS A SEREM ATENDIDOS 

Projeto Lote Nº Descrição do objeto 
Nº de 
vagas 

Valor global R$ 

Sine Jovem 

1 Indústria Básica 

Ofertar capacitação 
profissional aos jovens 
de 14 a 29 anos, área da 
indústria básica. 

182 47.600,00 

2 
TIC e Profissões 

do Futuro 

Oferecer qualificação 
profissional aos jovens 
de 14 a 29 anos, na área 
de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação – TIC e 
Profissões do Futuro. 

300 86.550,00 

Aprendendo 
Profissões, 

Empreen-dendo o 
Futuro 

3 Estética e Beleza 

Ofertar qualificação 
profissional para jovens 
e trabalhadores 
cadastrados no SINE 
Manaus e residentes na 
cidade de Manaus, na 
área de Estética e 
Beleza. 

175 52.250,00 

4 Construção Civil 

Ofertar qualificação 
profissional para jovens 
e trabalhadores 
cadastrados no SINE 
Manaus e residentes na 
cidade de Manaus, na 
áreas de Construção 
Civil. 

300 87.200,00 

5 Gastrono-mia 

Ofertar qualificação 
profissional, para jovens 
e trabalhadores 
cadastrados no SINE 
Manaus e residentes na 
cidade de Manaus, na 
área da Gastronomia 

522 106.400,00 

Criatividade 
Manauara 

6 Arte e Informação 

Ofertar qualificação 
profissional aos 
artesãos, catadores de 
resíduos sólidos e 
jovens residentes na 
cidade de Manaus, na 
área de Arte e 
Informação. 

166 
 

74.400,00 

7 Reciclagem 

Ofertar qualificação 
profissional aos 
artesãos, catadores de 
resíduos sólidos e 
jovens residentes na 
cidade de Manaus, na 
área de Reciclagem. 

120 43.000,00 

8 Moda 

Ofertar qualificação 
profissional aos 
artesãos, catadores de 
resíduos sólidos e 
jovens residentes na 
cidade de Manaus, na 
área de Moda. 

118 28.600,00 

TOTAL 1.883 526.000,00 

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 4 (quatro) 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. 
e) ** Realizar oficina em um dia e fornecer alimentação para o 
trabalhador participante. 

 
5.1. LOTE 1 – INDÚSTRIA BÁSICA / PROJETO “SINE JOVEM - 2ª  
EDIÇÃO”. 
 

QUADRO 1 – LOTE 1: INDÚSTRIA BÁSICA 

Objeto: Ofertar capacitação profissional para jovens de 15 a 29 anos, a fim de inseri-los no mercado 
de trabalho, promover suas aptidões, possibilitar o desenvolvimento intelectual e a cultura 
empreendedora.na área de Indústria Básica. 
Meta 01: Disponibilizar 182 (cento e oitenta e duas) vagas, no lote de Indústria Básica e certificar os 
concludentes da capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária. 
Etapa/Meta: Ofertar curso  no lote de Indústria Básica em: “Treinamento Básico Operacional NR10 + 
NR12 + SEP” e “Matemática Básica + Metrologia Básica”, "Liderança, recursos humanos e gestão de 
pessoas", Assistente administrativo", e "Secretariado". 

Carga horária/dia: 4 horas de segunda-feira a sexta-feira. 
Valor do lote: R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais). 

Lote Ação 
Unid. 

Medida 
Qtd. 
Ação 

Carga 
Horária 

por Ação 

Total de 
Vagas 

Público 

Indústria 
Básica 

Treinamento Básico Operacional                          
NR10 + NR12 + SEP 

curso 1 160h 41 

Jovens de 15 a 
29 anos, 

cadastrados no 
Sine Manaus. 

Matemática Básica + Metrologia 
Básica 

curso 1 60h 41 

Liderança, Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoas 

curso 2 20h 40 

Assistente Administrativo curso 2 60h 40 

Secretariado na Industria curso 1 35h 20 

Total de Vagas 182 

 
5.2. LOTE 2 – TIC E PROFISSÕES DO FUTURO / PROJETO “SINE 
JOVEM - 2ª  EDIÇÃO”. 
 

QUADRO 02 – LOTE 2: TIC E PROFISSÕES DO FUTURO 

Objeto: Ofertar qualificação profissional para jovens de 14 a 29 anos, a fim de inseri-los no mercado 
de trabalho, promover suas aptidões, possibilitar o desenvolvimento intelectual e a cultura 
empreendedora na área de Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC e Profissões do Futuro. 
Meta 02: Disponibilizar 300 (trezentas) vagas no lote “TIC  e Profissões do Futuro” e certificar os 
concludentes da capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária. 
Etapa/Meta: Ofertar curso  no lote “TIC  e Profissões do Futuro” em: arduino básico, arduino 
avançado, impressão 3D básico, impressão 3D avançado, Programação de Game, Técnicas de 
Produção e Edição de Vídeo, Técnicas de Fotografia, Drones: Aplicação e Prática de Voo, Realidade 
Virtual e Aumentada, Informática Básica, Design Gráfico, Iniciação a Robótica. 
Carga horária/dia: 4 horas por dia (segunda-feira a sexta-feira) 
Valor do lote: R$ 86.550,00 (oitenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais). 

Lote Ação 
Unid. 

Medida 
Qtd. 
Ação 

Carga 
Horária 

por Ação 

Total de 
Vagas 

Público 

TIC e 
Profissões 
do Futuro 

Arduíno Básico** oficina 1 8h 25 
Jovens em busca 

do primeiro 
emprego e 

trabalhadores a 
partir de 18 anos, 
cadastrados no 

Sine Manaus, com 
Ensino Médio 
completo e 

conhecimento em 
Informática Básica 

comprovada. 

Arduíno Avançado** oficina 1 8h 25 

Impressão 3D - Básica** oficina 1 8h 25 

Impressão 3D - Avançada** oficina 1 8h 25 

Programação de Game curso 1 160h 20 

Técnicas de Produção e Edição 
de Vídeo 

curso 1 60h 20 

Técnicas de Fotografia curso 1 40h 20 

Drones: Aplicação e Prática de Voo oficina 1 8h 20 

Realidade Virtual e Aumentada curso 1 80h 20 

Informática Básica curso 1 80h 40 

Design Gráfico curso 2 76h 30 

Iniciação a Robótica curso 2 20h 30 

Total de Vagas 300 

** Realizar em um dia e fornecer alimentação para o trabalhador participante. 

 
5.3. LOTE 3 – ESTÉTICA E BELEZA / PROJETO “APRENDENDO 
PROFISSÕES, EMPREENDENDO O FUTURO 3ª EDIÇÃO”. 
 

QUADRO 03 – LOTE 3: ESTÉTICA E BELEZA 

Objeto: Ofertar qualificação profissional para jovens e trabalhadores cadastrados no SINE Manaus e 
residentes na cidade de Manaus, na área de Estética e Beleza. 
Meta 03: Disponibilizar 175 (cento e setenta e cinco) vagas no lote e certificar os concludentes da 
capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária. 
Etapa/Meta: Ofertar cursos e oficina no lote de Estética e Beleza, em: “Marketing e Maquiagem 
Pessoal”; “Barbearia”; “Maquiagem Básica”; “Penteados para Festas”; “Manicure”; “Penteados 
Práticos”; e “Técnicas de Escova”. 
Carga horária/dia: 4 horas por dia (segunda-feira a sexta-feira). 
Valor do lote: R$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais). 

Lote Ação 
Unid. 

Medida 
Qtd. 
Ação 

Carga 
Horária 

por Ação 

Total de 
Vagas 

Público 

Estética e 
Beleza 

Marketing e Maquiagem Pessoal curso 1 20h 25 

Jovens e 
trabalhadores a 

partir de 18 anos, 
cadastrados no 
Sine Manaus. 

Barbearia curso 2 160h 30 

Maquiagem Básica curso 1 30h 25 

Penteados para Festas curso 1 30h 25 

Manicure curso 1 40h 25 

Penteados Práticos** oficina 1 8h 20 

Técnicas de Escova curso 1 20h 25 

Total de Vagas 175  

** Realizar em um dia e fornecer alimentação para o trabalhador participante. 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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5.4. LOTE 4 – CONSTRUÇÃO CIVIL / PROJETO “APRENDENDO 
PROFISSÕES, EMPREENDENDO O FUTURO 3ª EDIÇÃO”. 

QUADRO 04 – LOTE 4: CONSTRUÇÃO CIVIL 

Objeto: Ofertar qualificação profissional para jovens e trabalhadores cadastrados no SINE Manaus e 
residentes na cidade de Manaus, na áreas de Construção Civil. 
Meta 04: Disponibilizar 300 (trezentas) vagas no lote de Construção Civil e certificar os concludentes 
da capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária. 
Etapa/Meta: Ofertar cursos e oficina no lote Construção Civil, em: “Eletricista Residencial e Predial + 
NR10 + NR35 + SEP”; “Encanamento Residencial”; “Pedreiro de Obras”; “Pintura”; “Operador de 
Empilhadeira”; “Hidráulica Industrial”; e “Mestre de Obra”. 
Carga horária/dia: 4 horas por dia (segunda-feira a sexta-feira). 
Valor do lote: R$ 87.200,00 (oitenta e sete mil e duzentos reais). 

Lote Ação 
Unid. 

Medida 
Qtd. 
Ação 

Carga 
Horária 

por Ação 

Total de 
Vagas 

Público 

Construção 
Civil 

Eletricista Residencial e Predial 
+ NR10 + NR35 + SEP 

curso 1 120h 20 
Jovens e 

trabalhadores a 
partir de 18 anos, 
cadastrados no 

Sine, com Ensino 
Médio completo. 

Encanamento Residencial curso 4 20h 80 

Pedreiro de Obas curso 3 60h 60 

Pintura** oficina 4 8h 80 

Operador de Empilhadeira curso 1 40h 20 

Hidráulica Industrial curso 1 60h 20 

Mestre de Obras curso 1 60h 20 

Total de Vagas 300  

** Realizar em um dia e fornecer alimentação para o trabalhador participante. 

 

5.5. LOTE 5 – GASTRONOMIA / PROJETO “APRENDENDO 
PROFISSÕES, EMPREENDENDO O FUTURO 3ª EDIÇÃO”. 

QUADRO 05 – LOTE 5: GASTRONOMIA 

Objeto: Ofertar qualificação profissional, para jovens e trabalhadores cadastrados no SINE Manaus e 
residentes na cidade de Manaus, na área da Gastronomia. 
Meta 05: Disponibilizar 522 (quinhentos e vinte duas) vagas no lote de Gastronomia e certificar os 
concludentes da capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horário. 
Etapa/Meta: Ofertar cursos e oficinas no lote Gastronomia, em: “Amanhar Peixe”; “Bar Man”; “Barista”; 
“Café Regional”; “Caldeirada”, “Ceia Natalina”, “Chapeiro e Lancheiro”, “Preparação de Churrasco”, 
“Colomba Pascal”, “Confeitaria de Bolos”, “Confeitaria de Salgados”, “Doces Gourmet”, “Ovos 
Trufados”, “Panificação”, “Panetone”, “Preparação de Pizzas”, “Preparação de Jantares Românticos”, 
“Sobremesas Natalinas”, “Pirarucu de Casaca”, “Comida Vegana” e “Trufas Gourmet”. 
Carga horária/dia: 4 horas por dia (segunda-feira a sexta-feira). 
Valor do lote: R$ 106.400,00 (cento e seis mil e quatrocentos reais). 

Lote Ação 
Unid. 

Medida 
Qtd. 
Ação 

Carga 
Horária 

por Ação 

Total de 
Vagas 

Público 

Gastronomia 

Amanhar Peixe** oficina 1 4h 20 

Jovens e 
trabalhadores a 

partir de 18 
anos, 

cadastrados no 
Sine e com 

Ensino Médio 
completo. 

Bar Man** oficina 1 4h 20 

Barista curso 2 20h 30 

Café Regional curso 1 20h 25 

Caldeirada** oficina 1 6h 20 

Ceia Natalina curso 1 20h 20 

Chapeiro e Lancheiro** oficina 1 8h 20 

Preparação de Churrasco curso 2 20h 30 

Colomba Pascal** oficina 1 8h 20 

Confeitaria de Bolos curso 2 40h 47 

Confeitaria de Salgados curso 1 20h 25 

Doces Gourmet** oficina 2 4h 40 

Ovos Trufados** oficina 1 4h 20 

Panificação curso 2 20h 30 

Panetone** oficina 1 8h 20 

Preparação de Pizzas curso 2 20h 30 

Preparação de Jantares 
Romântico 

curso 1 20h 25 

Sobremesas natalinas** oficina 1 8h 20 

Pirarucu de Casaca** oficina 1 4h 20 

Comida Vegana** oficina 1 8h 20 

Trufas Gourmet oficina 1 4h 20 

Total de Vagas 522  

** Realizar em um dia e fornecer alimentação para o trabalhador participante. 

 
5.6. LOTE 6 – ARTE E INFORMAÇÃO / PROJETO “CRIATIVIDADE 
MANAUARA”. 

QUADRO 6 – LOTE 6: ARTE E INFORMAÇÃO 

Objeto: Ofertar qualificação profissional no apoio e desenvolvimento do mercado de economia 
solidária e criativa manauara e o incentivo a inserção mercadológica dos produtos regionais, na área 
de Arte e Informação. 
Meta 06: Disponibilizar 166 (cento e sessenta e seis) vagas no lote e certificar os concludentes da 
capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária. 
Etapa/Meta: Ofertar cursos no lote de “Arte e Informação”, em: "Desenho básico com ênfase em artes 
contemporâneas", "Noções básicas de técnicas de zine", "Noções básicas de caricatura", "Noções 
básicas de tatuagem (henna)", "Noções básicas de grafite" e tapeçaria. 
Carga horária/dia: 4 horas por dia (segunda-feira a sexta-feira). 
Valor do lote: R$74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais). 

Lote Ação 
Unid. 

Medida 
Qtd. 
Ação 

Carga 
Horária 

por Ação 

Total de 
Vagas 

Público 

Arte e 
Informação 

Desenho básico com ênfase em 
artes contemporâneas (Zine) 

Curso 1 36 20 

Artesãos, 
catadores de 

resíduos sólidos 
e jovens 

residentes na 
cidade de 
Manaus 

Desenho básico com ênfase em 
artes contemporâneas 
(Caricaturas) 

Curso 1 36 22 

Desenho básico com ênfase 
em artes contemporâneas 
(Tatuagem de Henna) 

Curso 1 36 22 

Desenho básico com ênfase 
em artes contemporâneas 
(Grafite) 

Curso 1 36 22 

Noções básicas de técnicas de 
zine 

Curso 1 16 20 

Noções básicas de caricatura Curso 1 32 20 

Noções básicas de tatuagem 
(henna) 

Curso 1 20 20 

Noções básicas de grafite Curso 1 20 20 

Total de Vagas 166  

5.7. LOTE 7 – RECICLAGEM / PROJETO “CRIATIVIDADE 
MANAUARA”. 

QUADRO 07 – LOTE 7: RECICLAGEM 

Objeto: Ofertar qualificação profissional no apoio e desenvolvimento do mercado de economia 
solidária e criativa manauara e o incentivo a inserção mercadológica dos produtos regionais, na área 
de Reciclagem. 
Meta 07: Disponibilizar 120 (cento e vinte) vagas no lote e certificar os concludentes da capacitação 
que cumprirem no mínimo 75% da carga horária. 
Etapa: Ofertar cursos e oficina no lote de “Reciclagem”, em: "Artesanato com material 
eletroeletrônico", "Artesanato com garrafa pet e biscuit", "Artesanato com borracha de chinelo", 
"Artesanato com palito de picolé", e “Tapeçaria”. 
Carga horária/dia: 4 horas por dia (segunda-feira a sexta-feira). 
Valor do lote: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). 

Lote Ação 
Unid. 

Medida 
Qtd. 
Ação 

Carga 
Horária 

por Ação 

Total de 
Vagas 

Público 

Reciclagem 

Artesanato com material 
eletroeletrônico 

Oficina 2 12 40 
Artesãos, 

catadores de 
resíduos 
sólidos e 
jovens 

residentes 
na cidade de 

Manaus 

Artesanato com garrafa pet e 
biscuit 

Oficina 1 12 20 

Artesanato com borracha de 
chinelo 

Oficina 1 12 20 

Artesanato com Palito de Picolé Oficina 1 12 20 

Tapeçaria curso 1 24 20 

Total de Vagas 120  

 
OBS: No curso de tapeçaria, serão embutidos os valores correspondentes 
aos kits a serem entregues juntamente com a certificação dos alunos, após 
a realização do curso, conforme quadro 7.1. 
 

QUADRO 7.1. – LOTE 7: RECICLAGEM 

20 Kits para serem entregue ao final do curso p/ cada aluno 
(Turma de 20 alunos) 

Ação 
Unid. 

Medida 
Descrição 

Tapeçaria Kit por aluno 

1(um) grampeador; 1(um) martelo; 1(um) kg de prego; 1(uma) 
tesoura; 1(uma) fita métrica; 1(um) grampo rocama; 1(uma)  perna 
manca/madeira de 3(três) metros; 1(uma) cola de contato; 03 (três) 
metros de tecido; 1(um) estilete e 1(uma) espuma D28. 

 
5.8. LOTE 8 – MODA / PROJETO “CRIATIVIDADE MANAUARA”. 

QUADRO 8 – LOTE 8 : MODA 

Objeto: Ofertar qualificação profissional no apoio e desenvolvimento do mercado de economia 
solidária e criativa manauara e o incentivo a inserção mercadológica dos produtos regionais, na área 
de Moda. 
Meta 8: Disponibilizar 135 (cento e trinta e cinco) vagas no lote e certificar os concludentes da 
capacitação que cumprirem no mínimo 75% da carga horária. 
Etapa/Meta: Ofertar cursos no lote de “Moda”, em: "Modelagem Básica", “Design de moda”, "Bordado 
com pedrarias" e "Customização de Bolsas e Acessórios". 
Carga horária/dia: 4 horas por dia (segunda-feira a sexta-feira). 
Valor do lote: R$ 28.600,00 (vinte e oito mil reais). 

Lote Ação 
Unid. 

Medida 
Qtd. 
Ação 

Carga 
Horária por 

Ação 

Total de 
Vagas 

Público 

Moda 

Modelagem Básica Curso 2 40 40 Artesãos, 
catadores de 

resíduos sólidos 
e jovens 

residentes na 
cidade de 
Manaus 

Design de Moda Curso 1 40 18 

Bordado com Pedrarias Curso 2 20 40 

Customização de Bolsas e 
Acessórios 

Curso 1 20 20 

Total de Vagas 118  

 

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: 
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 consistem em: 
6.1.6.1.  “Projeto Sine Jovem 2ª Edição” - Desenvolvimento das 
aptidões; Desenvolvimento intelectual; Desenvolvimento da cultura 
empreendedora; Certificação de no mínimo 75% dos alunos concluintes 
dos cursos ofertados; e Conexão do jovem qualificado pelo projeto com 
o mercado de trabalho, por meio de parceria com o SINE Manaus. 
6.1.6.2.  “Projeto Aprendendo Profissões, - Empreendendo o Futuro 3ª 
Edição ” - Desenvolvimento das aptidões; Desenvolvimento intelectual; 
Desenvolvimento da cultura empreendedora; Despertar da criatividade 
para as profissões do futuro; e Certificação de no mínimo 75% dos 
alunos concluintes dos cursos ofertados. 
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6.1.6.3.  “Projeto Criatividade Manauara” - Desenvolvimento das suas 
aptidões; Desenvolvimento intelectual; Desenvolvimento da cultura 
empreendedora; Certificação de no mínimo 75% dos concluintes; 
Inserção e reinserção de profissionais no mercado de trabalho; e Criação 
de novos negócios. 
 
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 apliques 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 dequalquer 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 10 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 - SEMTEPI 
/2020”, da seguinte forma: 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001-SEMTEPI/2020 

 
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 Técnica de Seleção – 1ª Etapa /Competitiva - Seleção 
 
Remetente: (Nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ) 
Endereço completo 

 
9.2.2. O envelope deverá conter, em via única, os documentos, 
numerados e rubricados, em sua totalidade, (o que, em caso de 
descumprimento, enseja a eliminação no processo), e contendo no 
mínimo: 
I. Requerimento encaminhando a proposta e os documentos listados no 
item, endereçado a presidente da Comissão Técnica 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 da concedente; 
b) Dados cadastrais do proponente; 
c) Responsável técnico da execução do objeto; 
d) Descrição detalhada do objeto (o nexo com a atividade ou projeto 
proposto); 
e) Apresentação da proposta; 
f) Justificativa; 
g) Objetivos; 
h) Metas e etapas a serem atingidas; 
i) 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 
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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 9 - item 4.C); 
V. Comprovação da formação acadêmica do responsável técnico, 
conforme indicado no subitem 9.2.3 do edital (Quadro 9 – item 4.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 9, bem 
como os Anexos II,  IV, VI e VII. 
 
9.2.3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
9.2.3.1. A Comissão Técnica de Seleção analisará as propostas 
apresentadas pelas OSC’s concorrentes. A análise e o julgamento de 
cada proposta serão realizados pela Comissão Técnica 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 9 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

ITENS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO PESO 

(1) 
Conformidade da 

documentação 

1.A) Apresentação de toda documentação 
em conformidade com o item 9.2 do Edital. 

0 à 2 1 

(2) 
Qualidade da Proposta 

OBS.: A atribuição de 
nota “zero” nos critérios 

de (A à E) implica 
eliminação da proposta. 

2.A) Ações a serem executadas. 
-Não descreve as ações/atividades que 
serão executadas pelo projeto/atividade = 
eliminada; 
-Descreve ações/atividades com execução 
razoável/mediano = até 1 ponto; 
-Descreve ações/atividades de maneira 
detalhada, compreensível e perfeitamente 
executáveis = até 2 pontos. 

0 à 2 

2 

2.B) Metas a serem atingidas. 
- Não descreve as metas = eliminada; 
-Descreve as metas de maneira 
razoável/mediano = até 1 ponto; 
-Descreve as metas de maneira detalhada, 
compreensível e perfeitamente executáveis 
= até 2 pontos. 

0 à 2 

(2) 
Qualidade da Proposta 

OBS.: A atribuição de 
nota “zero” nos critérios 

de (A à E) implica 
eliminação da proposta. 

2.C) Indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas. No caso de 
cursos, oficinas e palestras, deverão ser 
estabelecidos em horas. 
- Não descreve os indicadores = eliminada; 
-Descreve os indicadores de maneira 
razoável/mediano = até 1 ponto; 
-Descreve os indicadores de maneira 
detalhada, compreensível e perfeitamente 
executáveis = até 2 pontos. 

0 à 2 

2 
2.D) Prazos para a execução das ações e o 
cumprimento das metas. 

0 à 2 

2.E) Descrição da realidade objeto da 
parceria e o nexo com a atividade ou o 
projeto proposto. 
-Não apresenta nexo = eliminada; 
-Demonstra o nexo de maneira razoável = 
até 1 ponto 
-Demonstra o nexo de maneira detalhada e 
compreensível = até 2 pontos. 

0 à 2 

(3) 
Adequação da Proposta 

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

0 à 2 

1 
3.B) Adequação da proposta ao valor global 
proposto é igual ao valor de referência do 
Edital, bem como, detalhamento 
orçamentário do projeto considerando os 
gastos previstos, a razoabilidade e 
exequibilidade orçamentária. 

0 à 2 

(4) 
Capacidade Técnico-

operacional da 
Instituição proponente, 
por meio de experiência 
comprovada no portfólio 
de realizações na gestão 
de atividades ou projetos 
relacionados ao objeto da 
parceria ou de natureza 

semelhante. 

4. A) Apresentar o tempo de existência da 
instituição (CNPJ): 
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). 

0 à 5 

1 
4.B) Formação acadêmica do responsável 
técnico na execução das ações de 
capacitação: 
Apresentar título de doutor ou PhD (3,0); 
Apresentar título de mestre (2,0), 
Apresentar título de especialista (1,0). 

0 à 3 

 

4.C) Apresentar atestado de capacidade 
técnica relacionado ao objeto ou de 
natureza semelhante: 
No mínimo 1(um) atestado (1,0); 
Até2(dois) atestados (2,0); 
Até 3(três) atestados (3,0); 
Até 4 (quatro) atestados (4,0); 
Acima de 4(quatro) atestados (5,0). 

0 à 5 

 

4.D) Apresentar declaração informando se 
possui instalações e condições materiais . 

0 à 1 

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL 40,0  

9.2.3.3. Serão eliminadas aquelas propostas: 
a) Cuja pontuação total for inferior a 22,0 (vinte e dois) pontos; 
b) Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (2.A) a (2.E); 
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 
(4). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 
julgamento (2) e (3). 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 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 a 
presidente da Comissão Técnica de Seleção da SEMTEPI, dentro de 
envelope lacrado (tamanho A4) e endereçado da seguinte forma: 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001-SEMTEPI/2020 
 
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 Técnica de Seleção – 2ª Etapa /Habilitação 
 

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 Técnica de Seleção da 
SEMTEPI. 
9.8. É facultado a Comissão Técnica de Seleção, a qualquer tempo, 
realizar diligência na sede da Organização da Sociedade Civil - OSC, 
constatado qualquer irregularidade a intituição será inabilitada. 
 
10. ITENS FINANCIÁVEIS 
 

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 despesa 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 TÉCNICA DE SELEÇÃO E DOS PRAZOS 
 
12.1. A Comissão Técnica 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, 
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 Técnica de Seleção 
poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado. 
12.3. A Comissão Técnica 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. 

12.4. Deverá se declarar impedido de participar do certame o membro 
da Comissão Técnica 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. 
 
12.5. DOS PRAZOS 
 
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: 
 

QUADRO 10 – ETAPAS DE SELEÇÃO 

ITEM ETAPAS PRAZOS ESTIMADOS 

1 

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, 

11/03/2020 

2 
Data final para recebimento das propostas – 
Etapa 1 Coompetitiva/Seleção 

09/04/2020 

3 
Divulgação do resultado preliminar 
Etapa1 no DOM e no sítio: 
https://semtepi.manaus.am.gov.br. 

10 (dez) dias úteis, contados após 
divulgação do resultado. 

4 
Data final para recebimento das documentações 
– Etapa 2 /habilitação no sítio: 
https://semtepi.manaus.am.gov.br. 

03 (três) dias corridos, contados da 
divulgação do resultado. 

5 
Divulgação do resultado preliminar Etapa 2 no 
DOM e no Sitio: 
https://semtepi.manaus.am.gov.br. 

10 dez (dias) úteis, contados após o 
recebimento das documentações. 

 

6 
Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar 

5 (cinco) dias corridos, contados da 
divulgação do resultado 

7 
Análise dos recursos pela Comissão Técnica de 
Seleção. 

5 (cinco) dias úteis, contados do fim do 
prazo de interposição de recursos. 

8 

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. 

07 (sete) dias úteis contados da 
análise dos recursos. 

9 
Celebração do instrumento da parceria com a 
OSC classificada em 1º lugar por Lote. 

Apresentar documentos descritos no 
subitem 14.3. em até 15 (quinze) dias 

corridos após a homologação do 
resultado final. 

 
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. 
13.1.1. Todos os documentos exigidos nos itens anteriores deverão 
estar dentro de seus prazos de validade, no período da análise dos 
documentos. 

https://semtepi.manaus.am.gov.br/
https://semtepi.manaus.am.gov.br/
https://semtepi.manaus.am.gov.br/
https://semtepi.manaus.am.gov.br/
https://semtepi.manaus.am.gov.br/
https://semtepi.manaus.am.gov.br/
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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. 
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. 
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 – Qualificação Profissional e 
Empreendedora, 11.334.0002.1000 – Apoio as Redes de Economia 
Criativa e Solidária, e 11.334.0002.1001 – Apoio a Cadeia Produtiva de 
Reciclagem, fonte: tesouro. 
14.2. O repasse dos recursos à OSC que tiver sua proposta selecionada 
para execução dos projetos, 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: 
 

QUADRO 11 – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

N. LOTE VALOR GLOBAL R$ 

1 Industria Básica 47.600,00 

2 TIC e Profissões do Futuro 86.550,00 

3 Estética e Beleza 52.250,00 

4 Construção Civil 87.200,00 

5 Gastronomia 106.400,00 

6 Arte e Informação 74.400,00 

7 Reciclagem 43.000,00 

8 Moda 28.600,00 

VALOR GLOBAL R$ 526.000,00 

 
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.  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. 
 
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. 
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, 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. 
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. 
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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 DA PARCERIA 
 
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, 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, 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, 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 05 (cinco) dias antes da data fixada para o recebimento dos 
envelopes pela Comissão Técnica de Seleção da SEMTEPI, e qualquer 
cidadão poderá impugnar o presente Edital, apresentando o pedido no 
protocolo da SEMTEPI. 
24.2. Não serão conhecidas as impugnações protocoladas fora do prazo 
estipulado. 
 
25. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
25.1. Das decisões proferidas pela Comissão Técnica de Seleção da 
SEMTEPI, caberão recursos administrativos, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da divulgação do resultado da análise. 
25.2. Os recursos deverão ser endereçados à SEMTEPI e entregues no 
protocolo da Secretaria, apresentados em forma de petição, clara e 
objetivamente, e assinado pelo representante legal da recorrente. 
 
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26.1. As informações e todos os elementos sobre a seleção de que  
trata este Edital poderão ser obtidos junto à Comissão Técnica de 
Seleção. 
26.2. 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. 
26.3. É facultado a SEMTEPI promover diligências destinadas a 
esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de qualquer 
informação apresentada pela entidade interessada. 
26.4. Toda a documentação apresentada fará parte dos autos do 
processo de seleção e em hipótese alguma, será devolvida à entidade 
interessada. 
26.5. A seleção de que trata este Edital não estabelece obrigação de 
efetiva celebração do termo de colaboração. 
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26.6. 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, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do termo de colaboração ou 
instrumento congênere. 
26.7. 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. 
26.8. A SEMTEPI poderá prorrogar os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura, ocorrendo fatos que justifique tal 
medida. 
26.9. Os anexos passam a fazer parte integrante do presente 
chamamento, independentemente de transcrição, para todos os efeitos 
legais. 
26.10. 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. 
26.11. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão 
de Seleção, observada a legislação aplicável. 
26.12. 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 . 
 
Os Anexos deste Edital, abaixo relacionados, estão disponíveis para 
download no site: https://semtepi.manaus.am.gov.br . 
 
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. 39 da Lei 13.019/2014; 
 

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, 10 de março de 2020. 
 

 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
TRANSDIESEL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA-
EPP torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 150/2015-2 sob o 
processo nº 2019.15848.15875.0.000286, que autoriza a Atividade 
Comercialização de Combustíveis e Serviços, com a finalidade Comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores – composto por 03 
(três) tanques de armazenamento, bipartidos em 15/15 com capacidade 
individual de 30m³, totalizando volume de 90m³ e Bloco de Serviços. com 
validade de 24 meses, sito na Av. Camapuã, nº 778, Novo Aleixo, 
Manaus/AM. 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 
SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO o teor da Ata da Sessão Pública da 
Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – 
CEL/CC realizada em 30.12.2019, constante no Processo nº 2019/16248/ 
16669/00090, relativo a Concorrência nº. 008/2019-CEL/CC; 

 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Concorrência nº. 008/2019-CEL/CC com deliberação final da Comissão 
Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CEL/CC, 
contidas na Ata de Sessão Pública de 30.12.2019 e Parecer Final datado 
de 13.02.2020; 

 

II – ADJUDICAR objeto da Concorrência nº. 008/2019-
CEL/CC, cujo objeto é a “Reforma de 12 (doze) Espaços Esportivos na 
Zona Leste de Manaus/AM, divididos em três lotes, sendo: Lote 01 - 
Complexo Esportivo Zezão, Av. Autaz Mirim nº 56799, São José, Manaus – 
AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos; Campo do Mondrongo, Rua 
Ararira com Rua 22, São José III, Manaus - AM com prazo de 60 
(sessenta) dias corridos; Campo São Cristovão, Rua 1º de Junho, s/nº, 
Zumbi I, Manaus-AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos; Complexo 
Esportivo do Teixeirão, Rua 1, nº 309, Jorge Teixeira, Manaus-AM, com 
prazo de 30 (trinta) dias corridos; Campo do Malária, Rua Chico Mendes, 
Zumbi II, Manaus-AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos, à 
empresa ECOCIL CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, vencedora do certame, 
com valor global de R$ 931.522,62 (novecentos e trinta e um mil 
quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos); lote 02 – 
Campo de Futebol do Vermelhão, Rua São Francisco, nº 34, Mauazinho, 
Manaus-AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos; Campo de Futebol 
Carlos Silva Padeiro, Rua Nova Esperança, Colônia Antonio Aleixo, 
Manaus-AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos; Complexo 
Esportivo Armando Mendes, Travessa Rio Imabu, Armando Mendes, 
Manaus-AM, com prazo de 90 (noventa) dias corridos dias corridos, à 
empresa FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, vencedora 
do certame, com valor global de R$ 667.338,47 (seiscentos e sessenta e 
sete mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) e lote 03 
– Quadra Adalberto Palheta do Coroado II, Rua São Francisco, Coroado II, 
Manaus-AM, com prazo de 90 (noventa) dias corridos; Mini Vila do 
Coroado, Construção de Pista de Ciclismo, Alameda Cosme Ferreira, 
Coroado, Manaus-AM, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos; Quadra 
Poliesportiva da Mini Vila do Coroado, Alameda Cosme Ferreira, Coroado, 
Manaus-AM, com prazo de 30 (trinta) dias corridos; Mini Vila do Coroado, 
Revitalização do Pátio, Alameda Cosme Ferreira, Coroado, com prazo de 
90 (noventa) dias corridos, à empresa METACON CONSTRUÇÕES 
MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA, vencedora do certame, com valor 
global de R$ 1.014.681,19 (um milhão e quatorze mil seiscentos e oitenta e 
um reais e dezenove centavos). 
 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 09 de março de 2020. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL 

 
 

PORTARIA Nº  008/2020-SEMACC 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL, no exercício 
da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 4.763, de 6 de 
março de 2020, publicado no DOM nº 4793, de 6 de março de 2020, que 
dispõe sobre o Cartão de Pagamento do Governo Municipal – CGPM, 
como forma de prover despesa pelo regime de adiantamento no âmbito 
do Município de Manaus e dá outras providência; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas 
das áreas meio e fim, em decorrência da urgência ou outra natureza com 
despesas miúdas e de pronto pagamento; 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados como 
únicos autorizados a receber adiantamento, a fim de atender despesas 
miúdas de pronto pagamento, no âmbito desta Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal - SEMACC: 
 

NOME MATRÍCULA 

Edson Fonseca Seixas 080.397-9G 

Gedeon Campelo da Silva 081.568-3G 

 
 

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

Manaus, 10 de março de 2020. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 036 / 2020 - SEMINF/GS 
 

O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO, no uso das prerrogativas  que lhe outorga o inciso II 
do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o gozo 
das férias dos servidores da Secretaria de conformidade com a realidade 
das suas lotações, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR a Escala de Férias dos servidores da SEMINF, 
referente ao exercício 2019/2020, encaminhada através da Portaria 
nº 133/2019-SEMINF/GS, publicada no DOM 4728, Caderno II,  de 
27.11.2019, a saber: 
 

MatrÍcula Nome 
Mês escolhido 

1/3 Gozo 

124.583-0B GEORGE BARAUNA DE SOUZA ABR MAIO 

096.548-0A INESIA RAMOS GONÇALVES MAR ABR 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 
 

Manaus, 10 de março de 2020. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 033/2020 - DAO / SEMINF. 
 

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

 
CONSIDERANDO o Edital da TOMADA DE PREÇOS 

nº 036/2018 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00061 - SEMACC, 
emitido em 27/02/2019 e o CONTRATO n° 001 - SEMACC, datado em 
12/04/2019; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2017 / 17428 / 17628 / 04875. 
 

RESOLVE 
 

DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para 
receberem em caráter definitivo o objeto: "IMPLANTAÇÃO DE 40 
(quarenta) BOXES NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO T2, LOCALIZADO 
NA AV. MANICORÉ ENTRE AV. CARVALHO LEAL E AV. BORBA - 
BAIRRO CACHOEIRINHA, em Manaus / AM. 
 

SERVIDOR CREA 

ENGº FÁBIO SEREJO RIBEIRO 10277-D/AM 

ENGº MANUEL MAURO DE SOUZA ARRUDA 19268-D/AM 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 05 de 

março de 2020. 

 
 
 

 
 

PORTARIA Nº. 004/2020 – UEP/SEMINF 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS/SEMINF,  usando das atribuições que lhes são conferidas, 
pelo art. 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 
 

CONSIDERANDO o edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
nº. 018/2015-CML/PM; 
 

CONSIDERANDO os EMPENHOS Nº. 01879 e 01881 
ambos SEMINF, datados de 12.11.2015 e Contrato nº. 088/2015-
SEMINF, celebrado em 26.11.2015; 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
nº. 2015/17428/17504/00067, resolve: 
 

INCLUIR, o servidor abaixo identificado junto com a 
engenheira designada na portaria nº. 037/2017-SEMINF  para exercer a  
função de Fiscal do Contrato nº.088/2015-SEMINF, que tem como 
finalidade a execução aos Serviços de Gerenciamento das Obras do 
Programa de Recuperação Ambiental e Requalificação Social e 
Urbanística do Igarapé do Mindu. 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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ENGENHEIRO FISCAL CREA Nº. 

HILLACE MOTA LOPES ou 5357-D/AM 

ANA CRISTINA DA S. VENTILARI A. DA COSTA 7181-D/AM 

 
CUMPRA-SE, REGISTRA-SE E PUBLICA-SE. 

 
A Referida portaria entrará em vigor com sua publicação, 

retroagindo seus efeitos à 02.03.2020. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em 03 de março de 
2020. 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 
SEMINF, no uso de suas atribuições legais, e. 
 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 
Departamento Jurídico da Comissão Especial de Licitação de Obras e 
Serviços de Engenharia – CEL/CC de 03.02.2020, constantes no 
Processo nº 2019/17428/17528/00048, relativo a Concorrência 
nº. 012/2019-CEL/CC, Empreitada por preço global. 
 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos aos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Concorrência nº. 012/2019-CEL/CC, Empreitada por preço global, com 
deliberação final do Departamento Jurídico da Comissão Especial de 
Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CEL/CC em seu Parecer 
Final de 03.02.2020; 
 

II – ADJUDICAR o objeto da Concorrência nº 012/2019 – 
CEL/CC, Empreitada por preço global, Contratação de Empresa para 
“Implantação da Ciclovia Ponta Negra/Boulevard Álvaro Maia e Ciclovia 
Avenida das Torres – Zona Norte, e Ciclofaixas Recreativas na Avenida 
Itaúba – Zona Leste e na Avenida das Torres – Zona Norte”, localizadas na 
Avenida Brasil, Avenida das Torres e Avenida Itaúba no Município de 
Manaus/AM”, a SR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI vencedora 
do certame, com valor global de R$ 6.874.817,52 (Seis milhões, oitocentos e 
setenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e dois 
centavos) e prazo de duração da obra de 150 (Cento e cinquenta) dias. 
 

III – Convoca-se o adjudicatário desta licitação a 
comparecer a Gerência de Contratos e Convênios – GCC/SEMINF para 
assinatura do Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 
 

IV – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

V – Encaminha-se o processo a Subsecretaria de Gestão 
e Planejamento - SEMINF, para demais providências. 
 

Manaus, 05 de março de 2020. 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 
SEMINF, no uso de suas atribuições legais, e. 
 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 
Departamento Jurídico da Comissão Especial de Licitação de Obras e 
Serviços de Engenharia – CEL/CC de 06.03.2020, constantes no 
Processo nº 2019/17428/17528/00039, relativo a Concorrência 
nº. 009/2019-CEL/CC, Empreitada por preço global. 
 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos aos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Concorrência nº. 009/2019-CEL/CC, Empreitada por preço global, com 
deliberação final do Departamento Jurídico da Comissão Especial de 
Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CEL/CC em seu Parecer 
Final de 06.03.2020; 

 
II – ADJUDICAR o objeto da Concorrência nº 009/2019 – 

CEL/CC, Empreitada por preço global, Contratação de Empresa para 
“Reforma do Terminal de Integração T3”, localizado no Bairro Cidade 
Nova, no Município de Manaus/AM”, o CONSÓRCIO REGO E MENDES 
& MOSAICO ENGENHARIA, constituído pelas empresas REGO E 
MENDES CONSTRUÇÕES LTDA E MOSAICO ENGENHARIA, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA  
vencedora do certame, com valor global de R$ 3.057.188,68 (Três 
milhões, cinquenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e 
oito centavos) e prazo de duração da obra de 120 (Cento e vinte) dias. 

 
III – Convoca-se o adjudicatário desta licitação a 

comparecer a Gerência de Contratos e Convênios – GCC/SEMINF para 
assinatura do Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 

 
IV – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 
V – Encaminha-se o processo a Subsecretaria de Gestão 

e Planejamento - SEMINF, para demais providências. 
 

Manaus, 10 de março de 2020. 

 
 

 
EXTRATO 

 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 014/2019, 
celebrado em 06.03.2020. 
 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
ASTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – EPP. 
 
3.OBJETO: Acréscimos de 25% (vinte e cinco por cento) aos itens 01, 02, 
03 e 04 (PEDRA, Tipo: rachão, BRITA nº 0, BRITA nº 1 e BRITA, Tipo: 
graduada simples - BGS), perfazendo o valor de R$ 407.491,56 
(quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e 
seis centavos) e equivalente a 25% do valor original do contrato referente 
ao fornecimento de PEDRA, Tipo: rachão, BRITA nº 0, BRITA nº 1 e 
BRITA, Tipo: graduada simples - BGS, conforme o Pregão Presencial 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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nº. 018/2018-CML/PM - REGISTRO DE PREÇOS, Ata de Registro de 
Preços nº. 0056/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF – Lote 05. 
 
4.VALOR: R$ 407.491,56 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e 
noventa e um reais e cinquenta e seis centavos). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram à conta da seguinte rubrica orçamentária: 56701 – 
15.451.0142.1094.0000 – 44903004 - Fonte 02100350, empenhada sob 
o n° 2020NE00235 de 27.02.2020, no valor de R$ 407.491,56 
(Quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta 
e seis centavos), e de acordo com o Decreto n° 4.741 de 29.01.2020, 
poderão ser nas fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 
0192, 0115, 0117, 0118, 0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 
0229, 0260, 0261, 0262, 0290, 0291 e 0294. 
 
6.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º da Lei 
8.666/93, em conformidade com os pareceres nº 025/2020-AJ/SEMINF, 
nº 071/2020-PA/PGM e Despacho da Subprocuradora Geral do 
Município às fls. 502, constantes no Processo Digital Administrativo 
nº. 2019.20000.20006.0.000055 (VOLUME 1) – SIGED. 
 

Manaus, 06 de março de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 015/2019, 
celebrado em 06.03.2020. 
 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
ASTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – EPP. 
 
3.OBJETO: Acréscimos de 25% (vinte e cinco por cento) aos itens 01, 02, 
03 e 04 (PEDRA, Tipo: rachão, BRITA nº 0, BRITA nº 1 e BRITA, Tipo: 
graduada simples - BGS), perfazendo o valor de R$ 407.491,56 
(quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e 
seis centavos) e equivalente a 25% do valor original do contrato referente 
ao fornecimento de PEDRA, Tipo: rachão, BRITA nº 0, BRITA nº 1 e 
BRITA, Tipo: graduada simples - BGS, conforme o Pregão Presencial 
nº. 018/2018-CML/PM - REGISTRO DE PREÇOS, Ata de Registro de 
Preços nº. 0056/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF – Lote 04. 
 
4.VALOR: R$ 407.491,56 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e 
noventa e um reais e cinquenta e seis centavos). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram à conta da seguinte rubrica orçamentária: 56701 – 
15.451.0142.1094.0000 – 44903004 - Fonte 02100350, empenhada sob 
o n° 2020NE00234 de 27.02.2020, no valor de R$ 407.491,56 
(Quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta 
e seis centavos), e de acordo com o Decreto n° 4.741 de 29.01.2020, 
poderão ser nas fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 
0192, 0115, 0117, 0118, 0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 
0229, 0260, 0261, 0262, 0290, 0291 e 0294. 
 
6.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º da Lei 
8.666/93, em conformidade com os pareceres nº 024/2020-AJ/SEMINF, 
nº 076/2020-PA/PGM e Despacho da Subprocuradora Geral do 
Município às fls. 458, constantes no Processo Digital Administrativo 
nº. 2019.20000.20006.0.000056 (VOLUME 1) – SIGED. 
 

Manaus, 06 de março de 2020. 

 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro termo aditivo ao Termo de Permissão de 
Uso nº 001/2020 - TPU/PMV/MANAUSCULT, celebrado em 14/01/2020; 
 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a empresa EEJJ 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME. 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, artigo 2º, artigo 170 da Lei 
Orgânica do Município, Parecer Jurídico n° 121/2020– PROJUR/ 
MANAUSCULT, pelas cláusulas e condições seguintes. 
 

4. DA MUDANÇA DO ESPAÇO: O Presente Termo Aditivo tem por 
objeto a mudança do espaço público, objeto do termo de permissão de 
uso nº 001/2020, passando para a posse e responsabilidade da 
Empresa Permissionária, o boxe nº 02, localizado na Avenida Pedro  
nº 1545, Praça Desembargador Mário Verçosa, Praça Dom Pedro I, nos  
termos, justificativos e quantitativos, constantes nos autos. 
 

5. DA MAJORAÇÃO DO  VALOR : O valor a ser pago pela permissão de uso 
do bem público de propriedade da PERMITENTE, passa a ser de R$ 600,00 
(seiscentos reais) a contar da data da assinatura deste Termo aditivo. 
 

Manaus, 04 de Março de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 029/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 09/03/2020. 
 

2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a senhora ANA 
CAROLINA DA SILVA SOUZA. 
 

3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“IMACULADA”, na forma descrita no Projeto aprovado pela Comissão 
de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado no Diário 
Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, que passam a fazer 
parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no 
Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/00083. 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico 
n° 072/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 

5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE CONEXÕES 
CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 2 é de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00155 datado de 27/02/2020, no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 

https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/visualizador/PdfJs/web/viewer.html?cod_protocolo=2266938&cod_pagina_inicial=1&comCapa=true&cod_seg=6290
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/visualizador/PdfJs/web/viewer.html?cod_protocolo=2266938&cod_pagina_inicial=1&comCapa=true&cod_seg=6290


 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 09 de Março de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 030/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 09/03/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a senhora KEILA DOS 
SANTOS SERRUYA. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“ANCESTRALIDADE DE TERRA E PLANTA”, na forma descrita no 
Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de 
homologação, publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 
24/01/2020, que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e 
justificativas constantes no Processo Administrativo 
nº 2020/16508/16697/00158. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico 
n° 079/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA DIFUSÃO - MÓDULO 1 é de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00154 datado de 27/02/2020, no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 09 de Março de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 031/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 09/03/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e o senhor FELIPE MAIA 
DE SOUZA. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“QUARTO AZUL”, na forma descrita no Projeto aprovado pela Comissão 
de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado no Diário 
Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, que passam a fazer 
parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no 
Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/00161. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: . Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico 
n° 090/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA DIFUSÃO - MÓDULO 2 é de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00153 datado de 28/02/2020, no valor de 30.000,00 (trinta mil 
reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 



 

Manaus, terça-feira, 10 de março de 2020 
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Manaus, 09 de Março de 2020. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
nº 032/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 09/03/2020. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e o senhor FRANCISCO 
RIDER PEREIRA DA SILVA. 
 
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio 
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto 
“OUTRAS MANAU(S)”, na forma descrita no Projeto aprovado pela 
Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado 
no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de 24/01/2020, que 
passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas 
constantes no Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/00162. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: . Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25 
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 – 
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico 
n° 091/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial  do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos 
termos e justificativas constantes nos autos. 
 
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no 
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE 
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA DIFUSÃO - MÓDULO 2  é de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o 
nº 2020NE00152 datado de 28/02/2020, no valor de 30.000,00 (trinta mil 
reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – 
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de 
Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos.  Fonte: 01000000. Natureza de despesa 
33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia. 
 
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital 
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme 
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à 
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e 
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem 
marcados em conjunto com a MANAUSCULT. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a 
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do 
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente 
conforme o disposto no edital. 
 

Manaus, 09 de Março de 2020. 
 

 

COMISSÃO  ESPECIAL  DE  LICITAÇÃO 
DE  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
[ 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020-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 Concorrência 
nº 02/2020, Processo nº. 2019/17428/17528/00040. 
OBJETO: REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO T4. 
Av. Camapuã – Terminal de Integração T4 – Novo Aleixo. 
TIPO: Menor Preço Global. 
 
DATA E HORA DA ABERTURA: 25 de abril de 2020 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 
 

Manaus, 10 de março de 2020. 

 
 
 

Publicações Diversas 

 

 
CDL Centro de Distribuição e Logística Ltda torna público que 
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 244/18-1 autoriza a 
operação do sistema de tratamento de esgoto sanitário, exclusivo para 
atendimento do “Supermercado Atack – Alvorada”, com capacidade de 
12,24 m³/dia, localizada na Av. Dom Pedro I, nº 1839, Alvorada, no 
Município de Manaus-AM, para Tratamento de esgoto sanitário , com 
validade de 01 Ano. 
 

 
 
 
CDL Centro de Distribuição e Logística Ltda, torna público que 
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n° 311/18-1, que autoriza a 
operação do sistema de tratamento de esgoto sanitário, exclusivo para 
atendimento do “Supermercado Atack – Coroado”, com capacidade de 
9,08 m³/dia, localizada na Av. Cosme Ferreira, n° 3700, Coroado, 
Manaus-AM, para tratamento de esgoto sanitário, com validade de 01 
Ano. 
 

 
 
 
CDL Centro de Distribuição e Logística Ltda torna público que 
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n° 371/18-1, que autoriza a 
operação do sistema de tratamento de esgoto sanitário, exclusivo para 
atendimento do “Supermercado Atack – Cidade Nova”, com capacidade 
de 11,36 m³/dia, localizada na Av. Max Teixeira, n° 1878, Cidade Nova, 
no Município de Manaus-AM, para Tratamento de esgoto sanitário, com 
validade de 01 Ano. 
 

 
 
 
Powertech Engenharia Serviços e Locações de Geradores de 
Energia, Máquinas e Equipamentos S.A – UTE Manicoré torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 030/19-01, 
que autoriza a operação de uma Usina Termoelétrica – UTE, que 
utilizará óleo combustível diesel, com potência de 13,65 MW, localizada 
na Estrada Municipal Feliciano Sá, no Município de Manicoré-AM, para 
Geração de Energia Elétrica, com validade de 01 Ano. 
 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


