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Poder Executivo 
 

 

 

DECRETO Nº 5.142, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 
 
DISPÕE sobre a concessão do Auxílio 
Emergencial – Auxílio Manauara, em razão 
da pandemia causada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), nos termos da Lei nº 2.730, de 
26 de janeiro de 2021, e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere os artigos 80, inc. IV e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS em 11-03-2020, em decorrência 
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), com a previsão 
de adoção de medidas de saúde pública para diminuição da transmissão 
de doenças infecciosas sem vacina ou tratamento farmacológico 
específico; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 

2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção 
humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 337, de 24 de março de 

2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente 
do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS. 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 43.272, de 06 de janeiro 

de 2021 que declarou estado de calamidade pública no âmbito do 
Estado do Amazonas, bem como, os Decretos nº 43.303, de 23 de 
janeiro de 2021 e nº 43.348, de 31 de janeiro de 2021, os quais 
determinaram a ampliação da restrição temporária de circulação de 
pessoas, com o consequente fechamento do comércio não essencial em 
todo o Estado do Amazonas; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.730, de 26 de janeiro de 

2021, que autorizou o Poder Executivo Municipal a conceder Auxílio 
Emergencial, denominado Auxílio Manauara, de caráter suplementar e 
provisório, com recursos do Tesouro Municipal, destinado a promover a 
segurança social de renda das famílias e indivíduos que se encontram 
em situação de vulnerabilidade e risco social, em razão da pandemia 
ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19) em Manaus, alterada 
pela Lei nº 2.740, de 26 de abril de 2021; 

 
CONSIDERANDO a pertinência no aditamento dos termos 

do Decreto nº. 5.022, de 09 de fevereiro de 2021, em relação às 
condições de pagamento e operacionalização da concessão do referido 
auxílio emergencial; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 5.124, de 11 de agosto  
de 2021, que declarou situação anormal, caracterizada como 
emergencial no Município de Manaus, pelo período de 180 (cento e 
oitenta) dias; 

 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de assegurar aos 

munícipes de Manaus, cuja situação de vulnerabilidade e risco social foi 
agravada pela pandemia de COVID-19, a sobrevivência e a reconstrução 
de sua autonomia, conforme art. 8º do Decreto Federal nº 6.307/2007, 
bem como que a atuação da Assistência Social, por intermédio da 
Proteção Social Básica, constitui-se também de ações preventivas no 
fortalecimento de vínculos, potencializando as famílias e os indivíduos 
mais vulneráveis; 

 
CONSIDERANDO, por fim, o teor do Ofício                              

nº 1.731/2021 – GS/SEMASC, e o que consta no Processo                              
nº 2021.18911.18923.0.013332 (Siged) (Volume 1), 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a concessão do Auxílio 

Emergencial – Auxílio Manauara, em razão da pandemia causada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19), nos termos da Lei nº 2.730, de 26 de 
janeiro de 2021. 

 
Art. 2º O benefício de que trata este Decreto é de caráter 

suplementar e provisório, no valor de R$200,00 (duzentos reais) por 
núcleo familiar, a ser concedido pelo período de 6 (seis) meses, 
prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 2º da Lei nº 2.730, de 
2021. 

 
Art. 3º São elegíveis para o recebimento do “Auxílio 

Manauara”: 
 
I – as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – 

PBF que cumprirem, cumulativamente, as seguintes condições: 
 
a) responsável familiar com idade igual ou superior a 18 

(dezoito) anos; 
 
b) renda per capita de até 178,00 (cento e setenta e oito 

reais); 
 
c) composição familiar com crianças com idade até 36 

(trinta e seis) meses; 
 
d) ser residente do Município de Manaus; 
 
e) não possuir emprego formal; 
 
f) não ter sido condenado por crime contra a Administração 

Pública; 
 
g) não estar cumprindo pena em regime fechado; e 
 
h) se família em formato unipessoal, ter idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, desde que cumprido todos os requisitos 
dos incisos anteriores, exceto o previsto na alínea “c”. 
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II – as famílias com Trabalhadores Informais que 
cumprirem, cumulativamente, as seguintes condições: 

 
a) responsável familiar com idade igual ou superior a 18 

(dezoito) anos; 
 
b) renda per capita de até R$178,00 (cento e setenta e oito 

reais); 
 
c) composição familiar com crianças com idade até 36 

(trinta e seis) meses; 
 
d) ser residente do Município de Manaus; 
 
e) não possuir emprego formal; 
 
f) não ter sido condenado por crime contra a Administração 

Pública; 
 
g) não estar cumprindo pena em regime fechado; e 
 
h) se família em formato unipessoal, ter idade igual ou 

superior a 18 (dezoito) anos, desde que cumprido todos os requisitos 
dos incisos anteriores, exceto o previsto na alínea “c”. 

 
§ 1º Somente será concedido 01 (um) “Auxílio Manauara” 

para cada família, entendendo-se como família o conjunto de pessoas 
que residem em um mesmo imóvel. 

 
§ 2º Caso o Beneficiário seja cadastrado em algum 

programa social ou benefício socioassistencial administrado pelo 
Governo Federal, Governo Estadual ou Governo Municipal, com exceção 
do Programa Bolsa Família – PBF e do “Auxílio Emergencial 2021” do 
Governo Federal, este não será elegível para o recebimento do auxílio 
emergencial de que trata este Decreto. 

 
Art. 4º O “Auxílio Manauara” não será devido ao 

beneficiário que: 
 
I – tenha vínculo de emprego formal ativo; 
 
II – tenha obtido benefício previdenciário ou assistencial, 

seguro-desemprego ou programa de transferência de renda, seja ele 
Federal, Estadual ou Municipal, exceto Programa Bolsa Família – PBF e 
do “Auxílio Emergencial 2021” do Governo Federal; 

 
III – aufira renda per capita acima de 178,00 (cento e 

setenta e oito reais); 
 
IV – tenha menos de 18 (dezoito) anos de idade; e 
 
V – possua indicativo de óbito nas bases de dados do 

Governo Federal, Estadual ou Municipal. 
 
§ 1º Os critérios dispostos nos incisos deste artigo poderão 

ser verificados mensalmente, a partir da data de concessão do presente 
auxílio emergencial, devendo ocorrer a exclusão do beneficiário da lista 
de contemplados tão logo se evidencie o descumprimento destas 
condicionantes. 

 
§ 2º É obrigatória a inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF para o pagamento do “Auxílio Manauara” e sua situação 
deverá estar regularizada junto à Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil do Ministério da Economia (RFB). 

 
§ 3º Caso haja pendências de regularização junto à RFB, 

não será possível o pagamento do “Auxílio Manauara”, devendo ocorrer 
a suspensão do beneficiário pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, e, 
permanecendo a irregularidade, excluído, o beneficiário, da lista de 
contemplados, uma vez que é necessário possuir CPF regular para o 
efetivo recebimento do crédito. 

 
Art. 5º São considerados empregados formais, para fins de 

recebimento do presente auxílio emergencial, os empregados 
remunerados, com contrato de trabalho formalizado, nos termos da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto Lei        

nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pela Lei nº 13.467, de 13 de 
julho de 2017, e todos os agentes públicos, independentemente da 
relação jurídica, incluídos os ocupantes de cargo ou função temporários 
ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares 
de mandato eletivo. 

 
Art. 6º As condições de renda familiar mensal per capita e 

total de que tratam os artigos 3º e 4º deste Decreto, serão verificadas por 
meio do Cadastro Único, para os beneficiários inscritos, e por 
autodeclaração, para os não inscritos, por meio de plataforma digital. 

 
Art. 7º Para fins do disposto neste Decreto, a renda 

familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os 
membros da unidade nuclear, composta por um ou mais indivíduos, 
eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o 
rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade 
familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. 

 
Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, a 

renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total 
de indivíduos na família. 

 
Art. 8º O “Auxílio Manauara” será operacionalizado e pago, 

em 6 (seis) prestações mensais, prorrogáveis por mais 6 (seis), por 
instituição financeira pública, conforme definido em instrumento 
contratual entre o Poder Executivo Municipal e a instituição responsável 
pela operacionalização do pagamento, que fica autorizada a realizar o 
seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de 
abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as 
seguintes características: 

 
I – dispensa da apresentação de documentos; 
 
II – isenção de cobrança de tarifas de manutenção, 

observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional; e 

 
III – ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores 

ao mês, sem custos, para conta bancária mantida em qualquer 
instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil. 

 
§ 1º Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos 

ou compensações que impliquem a redução do valor do “Auxílio 
Manauara”, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar 
dívidas preexistentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para 
qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência 
pelo beneficiário. 

 
§ 2º A instituição responsável pela operacionalização do 

pagamento fica autorizada a repassar, aos órgãos e entidades públicas, 
os dados e as informações relativas aos pagamentos realizados e os 
relativos à viabilização dos pagamentos e à operação do “Auxílio 
Manauara”, observado o sigilo bancário. 

 
Art. 9º Os órgãos públicos disponibilizarão as informações 

necessárias à verificação da manutenção dos requisitos para concessão 
do “Auxílio Manauara” constantes das bases de dados de que sejam 
detentores, observadas as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

 
Art. 10. Os recursos não sacados e não movimentados no 

prazo de até 90 (noventa) dias, retornarão para a conta única do 
Tesouro Municipal. 

 
Art. 11. O valor do “Auxílio Manauara” será de R$200,00 

(duzentos reais) mensais, conforme disposto nos artigos 1º e 2º da            
Lei nº 2.730, de 2021, e será pago até o último dia de cada mês, por 
conta do tipo digital. 

 
Art. 12. O pagamento do presente auxílio emergencial 

cessará, a qualquer tempo, se descumprido quaisquer dos requisitos e 
condições previstos na Lei nº 2.730, de 2021, e neste Decreto, sem 
prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 
Parágrafo único. Perderá, ainda, direito ao recebimento 

do “Auxílio Manauara” o beneficiário que: 
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I – deixar de fornecer, injustificadamente, documentos 
essenciais que venham ser solicitados pela Secretaria Municipal da 
Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC; e 

 
II – descumprir quaisquer dos requisitos e condições 

previstos na Lei nº 2.730, de 2021, e o disposto neste Decreto. 
 
Art. 13. A fiscalização do cumprimento do disposto neste 

Decreto, bem como o cumprimento das condicionantes para o recebimento 
do benefício compete à SEMASC, que será responsável por: 

 
I – acompanhar o desempenho das ações preventivas e 

corretivas relacionadas aos possíveis indícios de irregularidades; 
 
II – aplicar a suspensão do “Auxílio Manauara”, pelo prazo 

de até 60 (sessenta) dias, quando constatar quaisquer irregularidades, 
realizando a exclusão do beneficiário, caso a irregularidade não seja 
sanada dentro do prazo da suspensão; 

 
III – manter a lisura e transparência durante todo o processo 

concessório do “Auxílio Manauara”, fornecendo toda a informação 
necessária aos órgãos de controle interno, externo e à Sociedade, desde 
que resguardado o disposto na Lei nº 13.709, de 2018; e 

 
IV – excluir o beneficiário da lista de contemplados do 

“Auxílio Manauara” quando constatadas irregularidades ou novas 
características que alterem o seu status para inelegível, em razão da 
mudança de algum dos critérios de elegibilidade. 

 
§ 1º As exclusões de beneficiários por inelegibilidades, 

ocorrerá mediante prévia e expressa autorização do gestor da SEMASC. 
 
§ 2º Os beneficiários excluídos poderão ser substituídos, 

mediante demonstração de disponibilidade financeira e orçamentária, 
seguindo a ordem da base do banco de dados de beneficiários 
aprovados, mas não contemplados dentro do número de vagas inicial. 

 
§ 3º Na hipótese prevista no §2º deste artigo, o pagamento 

das parcelas do “Auxílio Manauara” deverá ser concedido, a contar da 
inserção do novo beneficiário no auxílio, pelo período de 6 (seis) meses, 
prorrogáveis por igual período, mediante disponibilidade financeira e 
orçamentária do Tesouro Municipal, manifestação prévia da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (SEMEF) e   
autorização expressa do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 14. A lista dos beneficiários contemplados para o 

recebimento do “Auxílio Manauara” será disponibilizada no Portal da 
Transparência do Município de Manaus, resguardado o disposto na         
Lei nº 13.709, de 2018. 

 
Art. 15. Nos termos do art. 4º da Lei nº. 2.730, de 2021, a 

concessão do “Auxílio Manauara” fica limitada ao quantitativo de 40.000 
(quarenta mil) beneficiários. 

 
§ 1º No caso de o número de inscritos, que atendam a 

todos os requisitos deste Decreto, ultrapassem o quantitativo previsto no 
caput deste artigo, considerar-se-ão os seguintes critérios de 
desempate, nessa mesma ordem: 

 

I – família com maior número de membros em sua 
composição; e 

 

II – família com pessoas idosas. 
 
§ 2º Em persistindo o empate, será contemplado aquele 

que tiver como representante familiar a pessoa de maior idade. 
 

§ 3º O quantitativo disposto no caput deste artigo poderá 
ser ampliado em razão da alteração da disponibilidade financeira e 
orçamentária do Tesouro Municipal, mediante manifestação prévia da 
SEMEF e autorização expressa do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

§ 4º Também poderá ser ampliado o quantitativo de 
beneficiários disposto no caput deste artigo, caso sejam disponibilizados 
outros recursos direcionados, especificamente, para tal finalidade. 

 
Art. 16. O recebimento do benefício não gera, em 

quaisquer hipóteses, vínculo empregatício, profissional ou direito 

adquirido a quaisquer indenizações de qualquer natureza, podendo ser 
cessado a qualquer momento, em razão do descumprimento de alguma 
das condicionantes pelo beneficiário, ou por decisão do Executivo 
Municipal com vistas a salvaguardar o interesse público. 

 
Art. 17. O recebimento indevido do auxílio previsto neste 

Decreto implicará na devolução dos valores auferidos no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de inscrição em dívida ativa, 
sem prejuízo de demais providências cabíveis de responsabilização em 
âmbito cível e criminal. 

 
Art. 18. Fica a SEMASC autorizada a editar normas 

complementares necessárias ao cumprimento deste Decreto. 
 
Art. 19. A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia 

da Informação – SEMEF, por intermédio da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação, ficará responsável pela criação, gestão e monitoramento 
das plataformas digitais que irão operacionalizar o pagamento do 
“Auxílio Manauara” nos termos do disposto neste Decreto. 

 
Art. 20. Fica revogado o Decreto de nº 5.022, de 09 de 

fevereiro de 2021. 
 
Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 31 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECRETO Nº 5.143, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 
 

PRORROGA o prazo da vigência do Decreto 
nº 5.002, de 04 de janeiro de 2021, que 
dispõe sobre a proibição de suspensão dos 
Serviços Públicos de Abastecimento de Água 
e de Esgotamento Sanitário da Cidade de 
Manaus, em face da pandemia de COVID-19, 
e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 188 da Lei Orgânica 

do Município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 

do Poder Público garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO que em 03 de fevereiro de 2020 o 

Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional – ESPIN em decorrência da infecção humana pelo 
novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio da Portaria MS nº 188; 
 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.124, de 11 de agosto de 

2021, que declarou situação anormal, caracterizada como emergencial 
no Município de Manaus, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade à 

adoção de medidas que permitam o abastecimento de água à 
população, notadamente a de baixa renda; 
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CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença no Município; 

 
CONSIDERANDO o Relatório nº 004/2021 – 

DIGET/AGEMAN subscrito pelo Diretor de Gestão Econômica e 
Tarifária, acolhido pelo Diretor Presidente da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0364/2021 –

GDP/AGEMAN e o que consta nos autos do Processo                                                           
nº 2021.18911.18923.0.013782 (SIGED) (Volume 1), 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica prorrogado, até 31-10-2021, o prazo de 
vigência do Decreto nº 5.002, de 04 de janeiro de 2021, que dispõe 
sobre a proibição de suspensão dos Serviços Públicos de Abastecimento 
de Água e de Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus, em face da 
pandemia de COVID-19, em função de inadimplemento do consumidor. 

 
Art. 2º Para efeito do disposto no art. 1º deste Decreto, a 

proibição de suspensão dos Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus limitar-se-á aos 
clientes cadastrados junto à Concessionária Águas de Manaus que 
sejam beneficiários da tarifa social, implementada pelo Decreto nº 2.748,               
de 03 de abril de 2014. 

 

Parágrafo único. Aos usuários não beneficiários da tarifa 
social será garantido o estabelecimento de regras especiais para 
parcelamento e pagamento, a ser definido pela Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN em 
conjunto com a Concessionária. 

 
Art. 3º Compete à AGEMAN, na qualidade de órgão 

regulador do contrato de concessão, o acompanhamento e a fiscalização 
do presente Decreto. 

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01-09-2021. 
 

Manaus, 31 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 
 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 

identificada, resolve 
 
EXONERAR, pedido, a contar de 01-09-2021, nos termos 

do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora 
LAIZE ROCHA PAIVA do cargo de Assessor Técnico II, simbologia 
DAS-2, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL. 

 
Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 
 

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

 
NOMEAR, a contar de 01-09-2021, nos termos do art. 11, 

inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Manaus, a senhora ALDILANDIA COSTA FERREIRA, 
para exercer o cargo de Assessor Técnico II, simbologia DAS-2, 
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da                              
Lei nº 2.389, de 04-01-2019. 

 
Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.434/2021 

 
DESIGNA substituta de servidor afastado em 
virtude de Férias. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
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 1163/2021 – 
DTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão 
Administrativa e Planejamento; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2021.18911.18923.0.013390, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ANA CARLA DA 

SILVA QUEIROZ, AS – Assistente em Administração, matrícula            
nº 109.042-9 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Gerente do Distrito de Saúde 
Rural, simbologia SGAS-5, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período              
18 a 27-08-2021, sem direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular ARNALDO TAVEIRA DE 
SOUZA JUNIOR, afastado em virtude de Férias. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.435/2021 
 

DESIGNA substituta de servidora afastada 
em virtude de Férias. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
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 1164/2021 – 
DTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão 
Administrativa e Planejamento; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2021.18911.18923.0.013388, resolve 
 
DESIGNAR a servidora LOUISE VICENTE QUADRADO, 

AS – Assistente em Administração, matrícula nº 125.348-4 A, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Assessor III, simbologia SGAS-4, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA, no período de 13 a 27-09-2021, sem direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição à titular 
ANA CARLA DA SILVA QUEIROZ, afastada em virtude de Férias. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.436/2021 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 35 a 37 Lei                  

nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Área Administrativa 
da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 029/2014 –    

P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração, que 
opina pela aprovação tácita e consequente aquisição da estabilidade no 
serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

de Cumprimento do Estágio Probatório dos servidores da Área 

Administrativa, que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada 
pelo cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 0996/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da 
SEMED, dos servidores efetivos da SEMED, que opina pela declaração 
de estabilização no serviço público da servidora, acolhido pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 3029/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo 
Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2021.18000.19969.0.012279, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

21-01-2014, a servidora ROBERTA BEZERRA DA COSTA, matrícula                 
nº 111.073-0 B, nomeada para provimento do cargo de Analista 
Municipal / Psicologia, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.437/2021 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e art. 21 da Lei nº 1.118, de            
01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 35 a 37 Lei                  

nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Área Administrativa 
da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 029/2014 –    

P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração, que 
opina pela aprovação tácita e consequente aquisição da estabilidade no 
serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

de Cumprimento do Estágio Probatório dos Servidores da Área 
Administrativa, que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada 
pelo cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 0981/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pelo Secretário Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 3019/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo 
Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2021.18000.19969.0.012104, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

01-02-2014, a servidora NATASHA EMI OUCHI, matrícula                              
nº 118.861-5 A, nomeada para provimento do cargo de Técnico 
Municipal / Assistente em Administração, vinculado ao Regime Jurídico 
Estatutário, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.438/2021 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e art. 21 da Lei nº 1.118, de            
01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 35 a 37 Lei                  

nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores da área Administrativa 
da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 029/2014 –    

P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração, que 
opina pela aprovação tácita e consequente aquisição da estabilidade no 
serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

de Cumprimento do Estágio Probatório dos Servidores da Área 
Administrativa, que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada 
pelo cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 0966/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de dos servidores efetivos da SEMED, que 
opina pela declaração de estabilização no serviço público do servidor, 
acolhido pelo Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 3169/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo 
Secretário Municipal de Educação; 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2021.18000.19969.0.011918, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

08-02-2014, a servidora MARILIA PEREIRA DE ARAÚJO, matrícula                  
nº 119.056-3 A, nomeada para provimento do cargo de Técnico 
Municipal / Assistente em Administração, vinculado ao Regime Jurídico 
Estatutário, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.439/2021 

 
DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 35 a 37 Lei                  

nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Área Administrativa 
da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 029/2014 –    

P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração, que 
opina pela aprovação tácita e consequente aquisição da estabilidade no 
serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

de Cumprimento do Estágio Probatório dos servidores da Área 
Administrativa, que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado 
pelo cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 0978/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da 
SEMED, dos servidores efetivos da SEMED, que opina pela declaração 
de estabilização no serviço público do servidor, acolhido pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 2587/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo 
Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2021.18000.19969.0.012080, resolve 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
11-02-2014, o servidor MICHELL RODRIGO VIEIRA SALES, matrícula                   
nº 119.218-3 A, nomeado para provimento do cargo de                 
Analista Municipal / Fisioterapia, vinculado ao Regime Jurídico 
Estatutário, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.440/2021 

 
DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 35 a 37 Lei                  

nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Área Administrativa 
da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 029/2014 –    

P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração, que 
opina pela aprovação tácita e consequente aquisição da estabilidade no 
serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

de Cumprimento do Estágio Probatório dos servidores da Área 
Administrativa, que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado 
pelo cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 0836/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da 
SEMED, dos servidores efetivos da SEMED, que opina pela declaração 
de estabilização no serviço público do servidor, acolhido pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 2534/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo 
Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2021.18000.19969.0.011028, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

18-01-2019, o servidor JOSNEI FRANCA ORTIZ, matrícula                   
nº 129.555-1 A, nomeado para provimento do cargo de                 
Técnico Municipal / Assistente em Administração, vinculado ao Regime 
Jurídico Estatutário, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.441/2021 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e art. 21 da Lei nº 1.118, de            
01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 35 a 37 Lei                  

nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Área Administrativa 
da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 029/2014 –    

P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração, que 
opina pela aprovação tácita e consequente aquisição da estabilidade no 
serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

de Cumprimento do Estágio Probatório dos Servidores da Área 
Administrativa, que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado 
pelo cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 0596/2021 – CAD/SEMED, 

da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da 
SEMED, que opina pela declaração de estabilização no serviço público 
do servidor, acolhido pelo Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 3227/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo 
Secretário Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2021.18000.19969.0.010010, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

24-02-2019, o servidor DANTE SMITH CALIRI NETO, matrícula                     
nº 129.722-8 A, nomeado para provimento do cargo de Técnico 
Municipal / Assistente em Administração, vinculado ao Regime Jurídico 
Estatutário, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.442/2021 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 35 a 37 Lei                  
nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Área Administrativa 
da Educação Municipal; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 029/2014 –    
P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração, que 
opina pela aprovação tácita e consequente aquisição da estabilidade no 
serviço público; 

 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos servidores da Área 
Administrativa, que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado 
pelo cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº 0963/2021 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos da 
SEMED, dos servidores efetivos da SEMED, que opina pela declaração 
de estabilização no serviço público do servidor, acolhido pelo Secretário 
Municipal de Educação; 

 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 2741/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo 
Secretário Municipal de Educação; 

 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2021.18000.19969.0.011760, resolve 

 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

12-07-2019, o servidor MARCOS ELIAS PENEDO RICARTS MARTINS, 
matrícula nº 129.634-5 A, nomeado para provimento do cargo de 
Técnico Municipal / Assistente em Administração, vinculado ao Regime 
Jurídico Estatutário, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.443/2021 
 

DESIGNA substituta de servidor afastado em 
virtude de Licença Médica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de       

26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 2323/2021 – DGP/SEMINF, subscrito pelo Secretário 
Municipal de Infraestrutura; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2021.18911.18923.0.013352, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ROSANGELA 

BARBOSA DE OLIVEIRA, PA - Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula                
nº 070.190-4 B, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Gerente de Segurança e Serviços 
Operacionais, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF, no 
período de 09-08 a 02-10-2021, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular 
VANDERLAN DAS CHAGAS ALVES, afastado em virtude de Licença 
Médica. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.444/2021 

 
AUTORIZA a disposição de servidor na 
forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO 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 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO os artigos 52, inc. I e 53 da Lei nº 1.222, 

de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. I, da Lei nº 2.322, de             
06-06-2018, art. 1º, inc. II, § 2º, inc. I, do Decreto nº 842, de 14-04-2011, 
alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;  

 
CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nº 1548 e 1565/2021-

PTJ/TJAM, subscrito pelo Desembargador Presidente do TJAM, que 
solicita a disposição da servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e do 
Subsecretário Municipal de Gestão da Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício n° 2179/2021 – DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito 
pela Secretária Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo              

nº 2021.18911.18923.0.011283,  



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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RESOLVE: 

 
I – CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 21-07 a 

31-12-2021 a disposição da servidora CYNTHIA ROCHA MENDONCA,                       
AS – Auxiliar Administrativo, matrícula nº 081.425-3, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 
para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS –TJAM, 
sem ônus para o órgão de origem; 

 
II – ESTABELECER, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei    

nº 870, de 21-07-2005, combinado com o art. 13 da Orientação Normativa 
MPS/SPS nº 02, de 31-03-2009, que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAZONAS –TJAM proceda ao desconto, recolhimento e 
repasse das contribuições devidas a Manaus Previdência – MANAUSPREV, 
bem como aos valores correspondentes à contribuição patronal. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 31 de agosto de 2021. 
 

 
 
 

 

CONSELHO  ADMINISTRATIVO  DE 
RECURSOS  FISCAIS  DO  MUNICÍPIO 

 
 
ACÓRDÃO Nº 028/2021 – SEGUNDA CÂMARA 
Sessão do dia 20 de agosto de 2021 
Recurso nº 011/2021 – CARF-M (A. I. I. nº 20135000306) 
Recorrente: GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Interessada: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA. 
Relator: Conselheiro ATALIBA DAVID ANTONIO FILHO 
 

TRIBUTÁRIO. ISSQN. LANÇAMENTO DE 
OFÍCIO. SERVIÇOS TOMADOS DE 
EMPRESAS LOCALIZADAS EM OUTROS 
MUNICÍPIOS. ARTIGO 3º, CAPUT, E 4º DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. 
UNIDADE ECONÔMICA OU 
PROFISSIONAL DO PRESTADOR 
SITUADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS. 
AUSÊNCIA DE PROVA A CARGO DO 
FISCO MUNICIPAL. MANTIDA A DECISÃO 
DE PRIMEIRO GRAU. CONHECIMENTO E 
IMPROVIMENTO DO RECURSO DE 
OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DA 
AUTUAÇÃO. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL  
LTDA. 

    
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara Julgadora 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Município, à 
unanimidade de votos, Conhecer e Julgar Improvido o Recurso de 
Ofício, anulando-se o Auto de Infração e Intimação nº 20135000306, de 
18 de novembro de 2013, tendo sido ratificada a Decisão proferida em 
Primeiro Grau, nos termos do Relatório e Voto que passam a integrar o 
presente julgado.  

 
Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais do Município, em Manaus, 20 de agosto de 2021. 
 

 
 

 
Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 

Conselheiros: FRANCISCA ÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA, JÚLIO 
RAMON MARCHIORE TEIXEIRA, HUMBERTO DA COSTA CORRÊA 
JÚNIOR e PEDRO DE FARIA E CUNHA MONTEIRO. 
 
 
 
 
ACÓRDÃO Nº 034/2021 – PRIMEIRA CÂMARA 
Sessão do dia 11 de agosto de 2021 
Recurso nº 002/2021 – CARF-M (A. I. I. nº 20125000183) 
Recorrente: GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Interessada: REXAM AMAZÔNIA LTDA. 
Relator: Conselheiro FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO 
ISSQN RETIDO NA FONTE. 
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. DESCUMPRIMENTO DAS LEIS 
NºS 458/98 E 254/94. MANTIDA A 
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 
IMPROVIMENTO DO RECURSO DE 
OFÍCIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  por  REXAM AMAZÔNIA LTDA. 
 
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Município, à 
unanimidade de votos, Conhecer e Julgar Improvido o Recurso de 
Ofício, anulando-se o Auto de Infração e Intimação nº 20125000183, de 
27 de abril de 2012, tendo sido ratificada a Decisão proferida em 
Primeiro Grau, nos termos do Relatório e Voto que passam a integrar o 
presente julgado. 

 
Primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais do Município, em Manaus, 11 de agosto de 2021. 

 
 
 

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 
Conselheiros: ARMANDO CLAUDIO SIMÕES DA SILVA, JOSÉ 
CARLOS COELHO DE PAIVA, LAURA OLIVEIRA FERNANDES e JOSÉ 
ROBERTO TADROS JÚNIOR. 
 

 
 
 
ACÓRDÃO Nº 035/2021 – PRIMEIRA CÂMARA 
Sessão do dia 11 de agosto de 2021 
Recurso nº 004/2021 – CARF-M (A. I. I. nº 20125000074) 
Recorrente: GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Interessada: MANAUS II DO BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. 
Relatora: Conselheira SELMA SOCORRO MACHADO CLAUDINO 
 

TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 
FALTA DE RETENÇÃO DO ISSQN. 
ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA 
RETENÇÃO. NÃO DESCRIÇÃO E 
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO 
FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO DO 
ARTIGO 142 DO CTN E ARTIGO 36, 
INCISO I, DO PAF. MANTIDA A DECISÃO 
DE PRIMEIRO GRAU. IMPROVIMENTO DO 
RECURSO DE OFÍCIO. NULIDADE DO 
LANÇAMENTO. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  por  MANAUS II DO BRASIL PROJETOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 

ACORDAM os Membros da Primeira Câmara Julgadora do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Município, à 
unanimidade de votos, Conhecer e Julgar Improvido o Recurso de 
Ofício, anulando-se o Auto de Infração e Intimação nº 20125000074, de 
24 de fevereiro de 2012, tendo sido ratificada a Decisão proferida em 
Primeiro Grau, nos termos do Relatório e Voto que passam a integrar o 
presente julgado. 

 
Primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais do Município, em Manaus, 11 de agosto de 2021. 

 
 

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 
Conselheiros: ARMANDO CLAUDIO SIMÕES DA SILVA, JOSÉ 
CARLOS COELHO DE PAIVA, LAURA OLIVEIRA FERNANDES e 
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR. 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 341/2021-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1195/2020-
DERHUS/CASA CIVIL, oriundo da Subsecretaria Municipal de Assuntos 
Administrativos e de Governo da Casa Civil; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma da 
Comunicação Interna nº 190/2021-DAPB/DSGP/SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o princípio da Autotutela Administrativa 
e o que mais consta da instrução do Doc. SIGED 
nº 2020.18911.18929.9.096028, 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR FINALIZADOS, a contar de 1º.12.2020, os 
efeitos da cessão do servidor MÁRIO GIL PESSOA PEREIRA, Técnico 
Municipal-Administrativo, matrícula 128.016-3 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO – SEMAD para a CASA CIVIL, movimentação anteriormente 
autorizada, em prorrogação, pela Portaria nº 107/2020-SEMAD, publicada 
no Diário Oficial do Município – DOM Edição nº 4.819, de 14.04.2020. 
 

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

Manaus, 29 de agosto de 2021 

 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 

MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão 
Eletrônico nº. 131/2021 – CML/PM; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 

irregularidade; 

 
RESOLVE: 

 
I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico 

nº 131/2021 - CML/PM - Eventual fornecimento insumos químico-
cirúrgicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a 
Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas – FDT da Prefeitura de 
Manaus, para as empresas:  
 

Fornecedor: E H M SATO - ME 

Item: 02  R$ 80,00 

Fornecedor: E H M SATO - ME 

Item: 03  R$ 76,24 

Fornecedor: ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Item: 04  R$ 41,32 

Fornecedor: K.E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 

Item: 08  R$ 8,20 

Fornecedor: RS HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EPP 

Item: 10  R$ 194,99 

Fornecedor: RS HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EPP 

Item: 11  R$ 220,00 

Fornecedor: WN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

Item: 12  R$ 145,00 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 13  R$ 4,77 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 14  R$ 4,77 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 15  R$ 4,77 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 16  R$ 4,77 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 17  R$ 4,77 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 18  R$ 4,77 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 19  R$ 4,77 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 20  R$ 4,80 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 21  R$ 4,80 

Fornecedor: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item: 22  R$ 4,80 

Fornecedor: INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA 

Item: 25  R$ 23,00 

Fornecedor: INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA 

Item: 26  R$ 23,00 

Fornecedor: INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA 

Item: 27  R$ 23,00 

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

Manaus, 30 de agosto de 2021 
 
 

                  
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 
CONVOCA os responsáveis legais das empresas RR COMÉRCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, 
PRIMECARE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI, WN COMÉRCIO ODONTO – CIRÚRGICO 
LTDA, J S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO 
CIVIL E COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E 
MATERIAIS CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 
LTDA, INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA, ANDREI CARLOS 
BARROSO MUNIZ EIRELI – EPP, INOVVA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME vencedoras do processo 
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 129/2021 – CML/PM – 
Eventual fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA da  
Prefeitura de Manaus, através do Sistema de Registro de Preços, 
regulamentado pelo Decreto nº 5.111 de 16/07/2021, a fim de que 
compareçam no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do 
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, na Divisão 
de Registro de Preços da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, 
situada na Av. Mário Ypiranga, nº 1695, Adrianópolis, no horário das 08h 
às 17h. 

 
A inobservância desta convocação importará na aplicação 

das penalidades previstas no Edital. 
 
 

Manaus, 30 de agosto de 2021. 
 

                    
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0094/2021 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 26 de agosto de 2021, no Órgão Gerenciador, 

foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para 
Eventual fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 068/2021 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16370113/2021-SEMSA (PROTUS), assim 
como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro 
de Preços, independentemente de transcrição. 

 
O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 

data de publicação desta. 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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MAPEMI BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

01 Unidade 20 508675 

BOMBA DE INFUSÃO bomba de 
infusão tipo: volumétrica linear 
aplicação: uso em infusão de 
soluções por via enteral ou 
parenteral, com controle 
eletrônico programável 
material(is): utiliza descartável 
dedicado com trecho de silicone 
cor(es) e personalização: a ser 
definido dimensão(ões): 
aproximadas 21 cm x 16 cm x 23 
cm (h / l / p) característica(s) 
adicional(is): com controle 
eletrônico programável. Sistema 
de propulsão peristáltico linear. 
Desvio da vazão com equipo 
padrão ± 5% da vazão 
programada (típico). Possui três 
tipos de programação de infusão: 
ml/h x volume limite, tempo x 
volume limite e peso x 
concentração x dose. Vazão de 
0,1 a 999,9 ml/h e controle de 
volume a infundir de 0,1 a 9999,9 
ml. Peso corpóreo máximo de 
500,0 kg ou 9999,9 g. Limite de 
concentração de droga: 0,01 a 
99,99 mg/ml ou 0,01 a 99,99 
mg/ml. Limite de dose de 
manutenção: 0,01 a 999,99 
mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 
mg/kg/min. Limite de dose inicial: 
0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 
a 999,99 mg/kg/min. Taxa de kvo 
ajustável de 0,1 a 3,0 ml/h. Bolus 
ajustável até 0,1 a 999,9 ml/h; 
possui as seguintes funções 
durante a infusão: titulação, 
balanço hídrico, zerar volume, 
ajuste de kvo, ajuste de bolus, 
ajuste de oclusão, ajuste do 
volume do alarme, biblioteca de 
drogas (9 drogas fixas e 1 droga 
customizada), bloqueio de 
teclado, controle pcd ( exibe o 
peso e a concentração em 
infusões no protocolo peso x 
concentração x dose) e memória 
da última infusão. Display com 
apresentação constante da 
vazão, volume programado, 
volume infundido, tempo total e 
tempo restante da infusão ou 
apresenta a vazão, a dose o 
volume infundido e o tempo de 
infusão quando programado em 
peso x concentração x dose. 
Possui detector de ar ultra-sônico 
e sensor de pressão regulável de 
20 a 120 kpa. Pré-alarmes: fim da 
bateria e fim da infusão. Alarmes 
visuais e sonoros: alarme de 
espera, vazão livre, 
funcionamento em kvo, oclusão, 
ar-na-linha, porta aberta, frasco 
vazio, infusão completa, infusão 
interrompida, bateria baixa, 
bateria crítica e erro de 
programação. A bomba vem com 
bateria recarregável de níquel-
metal hidreto de longa vida com 
autonomia de 6 horas, cordão de 
alimentação e manual do usuário 
no idioma português. Opere em 
110 a 230 v e frequência de 
alimentação de 50/60 hz. 
Proteção contra choques 
elétricos: equipamento de classe i 
e parte aplicada de tipo cf. Peso 
máximo do equipamento 2,5 kg. 
Deverá acompanhar cada 
equipamento: kit com 100 (cem) 
equipos, procedência nacional 
unidade de fornecimento : unidade 

LIFE MED 
MODE LO 

SMART 
PLUS 
MONO 

7.747,90 

 
 

K.E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

03 Unidade 50 509218 

ASPIRADOR CIRÚRGICO , tipo: 
2 frascos com mínimo 1,5 litros / 
cada; aplicação: aspirar líquidos 
e secreções; material(is): a ser 
definido; cor(es) e 
personalização: a serem 
definidas; dimensão(ões): a 
serem definidas; característica(s) 
adicional(is): com caixa de 
proteção do conunto do motor, 
em plástico resistente, frascos 
em plástico autolavável, 
transparente, com suporte para 
os dois frascos, com baixo ruído 
(menor que 60 dba). Garantia 
mínima de 12 meses. 

ASPIRAT
EX 1.799,99 

Manaus, 26 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 106/CME/2021 
APROVADA EM 22.07.2021 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais conferidas 
pela Lei nº 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis nº 528 de 07.04.2000 
e nº 1.107 de 30.03.2007, 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 106/CME/2021, 

que trata da solicitação de Credenciamento e Autorização de 
Funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano) da 
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 106/CME/2021 da lavra do 

Conselheiro Tiago Lima e Silva e a Decisão Plenária aprovada em 
Sessão Ordinária do dia 22/07/2021; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CREDENCIAR E AUTORIZAR o Funcionamento de 
Curso da ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON – 
localizada na Estrada do Tarumã, km 04, s/n, bairro Tarumã - 
Manaus/AM, para funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais 
(6º ao 9º ano), por 6 (seis) anos (de 01.01.2020 a 31.12.2025). 

 
Art. 2º CONSIGNAR a adoção do Regimento Geral das 

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus (Resolução 
nº 038/CME/2015), como o Regimento da Escola, conforme Declaração 
firmada pela Direção da unidade de ensino. 

 
Art. 3º REAFIRMAR a autonomia da escola para 

elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico, bem 
como da Proposta Curricular. 

 
Art. 4º RECOMENDAR à Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus (SEMED), que em até 90 (noventa) dias antes de 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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expirar a Autorização de Funcionamento de Curso ora concedida, 
encaminhe a este órgão colegiado solicitação de Renovação de 
Autorização de Funcionamento do Curso. 

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

publicação no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM), retroagindo 
seus efeitos a 01.01.2020. 

 
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 22 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 109/CME/2021 
APROVADA EM 22.07.2021 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais conferidas 
pela Lei nº 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis nº 528 de 07.04.2000 
e nº 1.107 de 30.03.2007, 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 109/CME/2021, 

que trata da solicitação de Credenciamento e Autorização de 
Funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano) da 
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 109/CME/2021 da lavra do 

Conselheiro Tiago Lima e Silva e a Decisão Plenária aprovada em 
Sessão Ordinária do dia 22/07/2021; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CREDENCIAR E AUTORIZAR o Funcionamento de 
Curso da ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU – localizada na 
Rodovia BR 174 - Manaus-Caracaraí, Km 30, para funcionamento do 
Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano), por 6 (seis) anos (de 
01.01.2020 a 31.12.2025). 

 
Art. 2º CONSIGNAR a adoção do Regimento Geral das 

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus (Resolução 
nº 038/CME/2015), como o Regimento da Escola, conforme Declaração 
firmada pela Direção da unidade de ensino. 

 
Art. 3º REAFIRMAR a autonomia da escola para 

elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico, bem 
como da Proposta Curricular. 

 
Art. 4º RECOMENDAR à Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus (SEMED), que em até 90 (noventa) dias antes de 
expirar a Autorização de Funcionamento de Curso ora concedida, 
encaminhe a este órgão colegiado solicitação de Renovação de 
Autorização de Funcionamento do Curso. 

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

publicação no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM), retroagindo 
seus efeitos a 01.01.2020. 

 
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 22 de julho de 2021. 

 

RESOLUÇÃO Nº 114/CME/2021 
APROVADA EM 22.07.2021 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais conferidas 
pela Lei nº 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis nº 528 de 07.04.2000 
e nº 1.107 de 30.03.2007, 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 114/CME/2021, 

que trata da solicitação de Credenciamento e Autorização de 
Funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano) e 
Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º segmentos) da ESCOLA 
MUNICIPAL ELVIRA BORGES; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 114/CME/2021 da lavra do 

Conselheiro Tiago Lima e Silva e a Decisão Plenária aprovada em 
Sessão Ordinária do dia 22/07/2021; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CREDENCIAR E AUTORIZAR o Funcionamento de 
Curso da ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA BORGES – localizada na rua 
Teotônio Vilela, s/n., bairro Compensa II - Manaus/AM, para 
funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano) e 
Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º segmentos), por 6 (seis) anos (de 
01.01.2020 a 31.12.2025). 

 
Art. 2º CONSIGNAR a adoção do Regimento Geral das 

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus (Resolução 
nº 038/CME/2015), como o Regimento da Escola, conforme Declaração 
firmada pela Direção da unidade de ensino. 

 
Art. 3º REAFIRMAR a autonomia da escola para 

elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico, bem 
como da Proposta Curricular. 

 
Art. 4º RECOMENDAR à Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus (SEMED), que em até 90 (noventa) dias antes de 
expirar a Autorização de Funcionamento de Curso ora concedida, 
encaminhe a este órgão colegiado solicitação de Renovação de 
Autorização de Funcionamento do Curso. 

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

publicação no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM), retroagindo 
seus efeitos a 01.01.2020. 

 
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 22 de julho de 2021. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 025/2017, 
celebrado em 30/08/2021. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por meio 
do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e a empresa ORSEL – 
ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA – EPP. 
3.OBJETO: Prorrogação ao contrato de prestação de serviço de 01 (um) 
motoboy em veículo, 365 (trezentos e sessenta e cinco) diárias, tipo 
motocicleta baú, com condutor, no mínimo 125 cc e capacidade de carga 
para materiais de pequeno e médio porte de, no mínimo, 47 litros, 
fabricada a partir de 2014, movida a gasolina, para uso em perímetro 
urbano e rural, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo 
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Código Brasileiro de Trânsito, para atender as necessidades da Central 
do Cadastro Único, segundo projeto básico/termo de referência, Ata de 
Registro de Preços nº. 121/2016- DIREP/SEMSA, Pregão Presencial nº. 
120/2016 – SCLS/CML/PM, referente ao Processo n.º 2021.29000. 
29062.0.000838. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 50.735,00 (cinquenta mil setecentos e trinta e 
cinco reais), tendo sido empenhado no 2º semestre de 2021 o valor de 
R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais), restando a empenhar no 2º 
semestre de 2021 o valor de R$ 16.958,00 (dezesseis mil novecentos e 
cinquenta e oito reais), e a empenhar em 2022 o valor de R$ 33.638,00 
(trinta e três mil seiscentos e trinta e oito reais). Valor da diária do 
veículo: R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob a seguinte rubrica orçamentária: Nota 
de Empenho nº 2021NE00362, de 12/08/2021, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: UO: 37701, Programa de Trabalho: 08.422.0117.2167.0000, 
Fonte de Recurso: 062900000, Natureza da Despesa: 33903310. 
6. PRAZO: O prazo do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias, a contar de 31.08.2021. 
 

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

Manaus/AM, 30 de agosto de 2021. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO  E  INOVAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 044/2021 – GAB/SEMTEPI 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI, no exercício da 
competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e o Decreto Municipal, de 24 de maio de 2016; 

 
CONSIDERANDO o Memo. nº 042/2021 – Diretoria/SINE 

MANAUS, de 24 de agosto de 2021; 
 
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo 

n° 2021.14000.14009.0.000097. 
 

RESOLVE 
 

I. DESIGNAR os servidores abaixo, para constituírem a 
Comissão de Sindicância, com o objetivo de apurar fatos narrados nos 
termos do Processo nº 2021.14000.14009.0.000097. 
 

Servidor – Função Matrícula 
Jorge Alberto Alves de Azevedo – Presidente 118.901-8D 
Fernando Queiroz Araújo – Secretário 118.278-1A 
Marcos Rubens de Oliveira Parente – Membro 011.504-5E 

 
II. ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data de sua publicação, para a conclusão dos trabalhos e a 
apresentação do relatório, podendo o prazo ser prorrogado nas 
hipóteses legalmente previstas. 
 

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

Manaus, 27 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001-2021/SEMTEPI 
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 
DO PREÂMBULO 
 

A Prefeitura Municipal de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – 
SEMTEPI torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO, que selecionará Organização da Sociedade Civil sem fins 
lucrativos para execução do projeto denominado “Qualificar é o caminho 
certo para Empregar e Empreender” em regime de mútua cooperação 
através da celebração de Termo de Colaboração. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação – SEMTEPI, estruturada através da Lei Municipal nº 2.370, de 
30 de novembro de 2018, tem como propósito planejar, coordenar, 
articular e implementar as políticas de trabalho, empreendedorismo e 
inovação, buscando o desenvolvimento social, a promoção da cidadania, 
emprego e renda, em especial a qualificação profissional, aos cidadãos 
do município de Manaus. Desta feita, apresenta o projeto denominado 
“Qualificar é o caminho certo para Empregar e Empreender”, que visa 
garantir através da qualificação profissional, conhecimentos, 
competências e habilidades que permita aos jovens de 16 a 29 anos 
encontrarem seu primeiro emprego, jovens-aprendizes e aos 
trabalhadores desempregados aumentem suas chances de inserção e 
reinserção no mercado de trabalho, e ainda aos empreendedores e 
potenciais empreendedores conhecimentos que garantam sua 
autonomia financeira, gerando emprego e renda. Assim, são alternativas 
encontradas para contribuição de qualificação adequada para público-
jovens e trabalhadores 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 as diretrizes desta Secretaria em qualificar 

os trabalhadores da cidade de Manaus, os índices do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE (2020), que apontam Manaus sendo a 
capital com a maior taxa de desemprego (18,5%) em todo o país e o 
Amazonas o 10° colocado no ranking nacional entre os estados com 
maior índice de desemprego (14,5%), resultados estes referentes aos 
meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, em comparação com os 
últimos três meses de 2019, considerando ainda um crescimento na taxa 
de empregos informais no estado do Amazonas, que chegou a 58,9%, 
terceira maior do país, e a situação sanitária nacional causada pela 
pandemia do novo Coronavírus, assim como as medidas de 
distanciamento social adotadas e a necessária paralização de diversas 
atividades, é notável que os segmentos comércio e serviços foram os 
mais atingidos economicamente. Se, por um lado, o desemprego 
cresceu, essas medidas, segundo o IBGE, contribuíram para que o 
número de pessoas trabalhando na informalidade aumentasse na cidade 
de Manaus, chegando a alcançar o índice anteriormente citado de 
58,9%. 

 
Diante da atual situação econômica que a cidade de 

Manaus se encontra, resultado da pandemia, com altos índices de 
desemprego e registro de encerramento de atividades de diversas micro 
e pequenas empresas da cidade, se torna preocupante a situação da 
população vulnerável desempregada e que não possuem renda e 
nenhuma perspectiva para sua manutenção e de seus familiares, e 
ainda, a situação dos empreendedores que precisaram fechar suas 
portas e não conseguiram retomar suas atividades, bem como daqueles 
que pretendem abrir seu próprio negócio e não dispõe de conhecimento 
para tal. 

 
Desta forma, a SEMTEPI, com o objetivo de auxiliar os 

jovens que estão encontrando dificuldades em encontrar o primeiro 
emprego, os trabalhadores que precisam se reinserir no mercado de 
trabalho formal ou mesmo os empreendedores e potenciais 
empreendedores que pretendem abrir e/ou manter seu próprio negócio, 
apresenta a qualificação profissional como ferramenta tanto para 
empregar quanto para empreender, por meio do projeto denominado 
“Qualificar é o caminho certo para Empregar e Empreender” que 
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disponibilizará três lotes: “Qualificar para o 1º Emprego”, “Qualificar para 
Empregar” e “Qualificar para Empreender”, atendendo, assim, públicos 
diversificados, direcionados às diversas áreas do conhecimento, que 
permitam ao trabalhador alcançar a oportunidade de renda desejada, 
garantindo-lhes a sua dignidade e de sua família, oportunizando o 
conhecimento como ferramenta para o alcance desses objetivos. 

 
Considerando as dificuldades enfrentadas pelos jovens para 

conquistar o primeiro emprego, surgiu a necessidade de propor o Lote 1: 
“Qualificar para o 1º Emprego” que apresenta propostas de cursos de 
qualificação profissional voltados para o público jovem entre 16 e 29 anos 
que procuram o primeiro emprego, para que tenham condições de adquirir 
conhecimentos e desenvolver competências e habilidades para o seu 
aperfeiçoamento educacional e crescimento profissional, aumentando 
assim a chance de inserção no mercado de trabalho formal com as 
capacitações exigidas pelas vagas de emprego ofertadas. 

 
Além disso, a Semtepi, órgão responsável pelo Sine 

Manaus, tem encontrado  dificuldades quando se trata da contratação 
dos candidatos encaminhados pelo setor de intermediação de mão de 
obra para concorrer a uma vaga de emprego, é a falta de qualificação 
profissional dos candidatos principalmente os que já possuem 
experiências e desejam se reinserir no mercado de trabalho, os quais 
não conseguiram acompanhar as atualizações nas diversas ocupações, 
apontando, com isso, a necessidade de reciclagem. 

 
Dados do SINE Manaus mostram ainda que a falta de 

qualificação profissional atualizada no currículo impede muitas das vezes 
que os empregadores aceitem trabalhadores para uma vaga que esteja 
sendo ofertada. Para sanar essa dificuldade e atender esse público, 
propomos o Lote 2: “Qualificar para Empregar” que visa atualizar os 
conhecimentos, as competências e habilidades técnicas desse público e 
também oferecer opções de mudança de área de trabalho através dos 
cursos de qualificação oferecidos, a fim de que possam aumentar suas 
chances de retornar ao mercado de trabalho. 

 
Há ainda o público que busca empreender, e para atendê-

lo, oportunizaremos o Lote 3: “Aprendendo para Empreender”, que visa o 
fortalecimento do empreendedorismo através de cursos de qualificação 
empreendedora com o objetivo de proporcionar conhecimentos, 
competências e habilidades que permitam melhorar e ampliar os 
empreendimentos já estabelecidos e orientar os potenciais 
empreendedores que buscam abrir seu próprio negócio, como gerenciá-
lo e mantê-lo de maneira legalizada, possibilitando a ambos a geração 
de renda própria e ainda a geração de novos postos de trabalho  na 
cidade de Manaus, garantindo a independência financeira desse público. 
Com o apoio ao empreendedorismo local visa-se proporcionar maiores 
condições de sobrevivência dos negócios locais, geração de empregos e 
crescimento econômico e social. 

 
Diante do exposto, a SEMTEPI irá selecionar Organização 

de Sociedade Civil para executar as ações de qualificação profissional 
propostas, voltadas para capacitação de jovens que buscam o primeiro 
emprego, reinserção dos trabalhadores ao mercado de trabalho, e 
qualificação profissional e empreendedora para empreendedores e 
potenciais empreendedores interessados em melhorar e ampliar seus 
empreendimentos, gerando emprego e renda na cidade de Manaus. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. 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 Termo de 
Colaboração, mediante a apresentação da proposta de Plano de 
Trabalho por lote e que melhor se adequar aos objetos a serem 
pactuados, para a execução do projeto “Qualificar é o caminho certo 
para Empregar e Empreender”, que tem como objetivo a oferta de cursos 
de qualificação profissional destinados a jovens de 16 a 29 anos que 
buscam o primeiro emprego e/ou que buscam a iniciação profissional por 
meio do programa jovem aprendiz e trabalhadores que buscam sua 
reinserção no mercado de trabalho ou mudança de área de trabalho e 
ainda, a qualificação empreendedora  para os empreendedores e 
potenciais empreendedores que tenham interesse em abrir, gerir e 
manter seu prório negócio, contribuindo assim para a geração de 
emprego e renda no município de Manaus. 

QUADRO 1-  OBJETOS A SEREM ATENDIDOS 
N LOTE DESCRIÇÃO DO OBJETO NN DE VAGAS VALOR GLOBAL R$ 

1 “Qualificar para 
o 1º Emprego” 

Oferecer capacitação e 
qualificação que permitam ao 
público-alvo adquirir 
conhecimentos e desenvolver 
competências e habilidades para o 
seu aperfeiçoamento educacional e 
crescimento profissional, 
aumentando assim a chance de 
inserção no mercado de trabalho 
formal com as capacitações 
exigidas pelas vagas de emprego 
ofertadas. 

325 206.400,00 

22 “Qualificar para 
Empregar” 

Oferecer capacitação e qualificação 
que permitam ao público-alvo 
atualizar os conhecimentos, as 
competências e habilidades técnicas 
desse público e também oferecer 
opções de mudança de área de 
trabalho através dos cursos de 
qualificação oferecidos, a fim de que 
possam aumentar suas chances de 
retornar ao mercado de trabalho. 

430 219.700,00 

3 
“Aprendendo 

para 
Empreender” 

Oferecer capacitação e qualificação 
que proporcionem ao público-alvo 
conhecimentos, competências e 
habilidades que permitam melhorar e 
ampliar os empreendimentos já 
estabelecidos e orientar os 
potenciais empreendedores que 
buscam abrir seu próprio negócio, 
como gerenciá-lo e mantê-lo de 
maneira legalizada, possibilitando a 
ambos a geração de renda própria e 
ainda a possibilidade de gerar mais 
empregos na cidade, garantindo a 
independência financeira. 

260 58.975,00 

 TOTAL 11.015 485.075,00 

 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES: 
 
2.1. Lote 01: “Qualificar para o 1º Emprego”. 
a) Público Alvo: Jovens de 16 a 29 anos em busca do primeiro 
emprego e/ou que buscam a iniciação profissional por meio do programa 
jovem aprendiz. 
b) Local: a ser disponibilizado pela Organização da Sociedade Civil - 
OSC vencedora, em comum acordo com a SEMTEPI. Dispondo de local 
com medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzidas e idosas. 
c) Período de Execução: até 6 (seis) meses após o recebimento do 
recurso correspondente ao lote. 
d) Área de Abrangência do Projeto: Cidade de Manaus. 
e) Da Entrega de Certificados: A Organização da Sociedade Civil em 
comum acordo com a SEMTEPI, atendendo as medidas sanitárias de 
distanciamento impostas pela COVID-19, definirão, dia/horário e formato 
de entrega dos certificados. 
 
2.2. Lote 02: “Qualificar para Empregar”. 
a) Público Alvo: Trabalhadores desempregados em busca de 
reinserção no mercado de trabalho. 
b) Local: a ser disponibilizado pela Organização da Sociedade Civil - 
OSC vencedora, em comum acordo com a SEMTEPI. Dispondo de local 
com medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzidas e idosas. 
c) Período de Execução: até 6 (seis) meses após o recebimento do 
recurso correspondente ao lote. 
d) Área de Abrangência do Projeto: Cidade de Manaus. 
e) Da Entrega de Certificados: A Organização da Sociedade Civil em 
comum acordo com a SEMTEPI, atendendo as medidas sanitárias de 
distanciamento impostas pela COVID-19, definirão, dia/horário e formato 
de entrega dos certificados. 
 
2.3. Lote 03: “Aprendendo para empreender”. 
a) Público Alvo: Empreendedores e potenciais empreendedores em 
busca de conhecimentos para abrir, gerir e manter seu próprio negócio. 
b) Local: a ser disponibilizado pela Organização da Sociedade Civil - 
OSC vencedora, em comum acordo com a SEMTEPI. Dispondo de local 
com medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzidas e idosas. 
c) Período de Execução: até 6 (seis) meses após o recebimento do 
recurso correspondente ao lote. 
d) Área de Abrangência do Projeto: Cidade de Manaus. 
e) Da Entrega de Certificados: A Organização da Sociedade Civil em 
comum acordo com a SEMTEPI, atendendo as medidas sanitárias de 
distanciamento impostas pela COVID-19, definirão, dia/horário e formato 
de entrega dos certificados. 
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2.4. LOTE 1 – QUALIFICAR PARA O 1º EMPREGO 
a) Objeto: Oferecer capacitação e qualificação profissional que 
permitam ao público-alvo adquirir conhecimentos e desenvolver 
competências e habilidades para o seu aperfeiçoamento educacional e 
crescimento profissional, aumentando assim as chances de inserção no 
mercado de trabalho formal, buscando ainda atender as exigências das 
vagas de emprego ofertadas. 
b) Meta: Matricular 325 (trezentos e vinte e cinco) jovens do público-alvo 
do lote e certificar os concludentes que cumprirem, no mínimo, 75% da 
carga horária nos cursos ofertados. 
c) Valor total do Lote 1: R$ 206.400,00 (duzentos e seis mil e 
quatrocentos reais). 
d) Etapa: Ofertar cursos de capacitação e qualificação profissional 
voltado para atender os requisitos solicitados nas ofertas das vagas para 
jovens de 16 a 29 anos que almejam o primeiro emprego e jovens 
aprendizes. 
e) Carga horária diária dos cursos: 04h/dia de segunda-feira à sexta-
feira. 
f) Cursos e quantidade de turmas conforme especificado no quadro 
a seguir. 
 

QUADRO 2 - LOTE 1 

Público Cursos Carga Horária 
Por Turma 

Quantidade 
de Alunos 
Por Turma 

Nº de 
Turmas 

Total de 
Vagas 

Jovens de 16 a 
29 anos que 

procuram o 1º 
Emprego e/ ou 
que buscam a 

iniciação 
profissional por 

meio do 
programa jovem 

aprendiz. 

Informática Básica em 
ambiente Windows 80h 25 2 50 

Informática Avançada 60h 25 2 50 
Assistente Administrativo 160h 25 2 50 
Operador de Caixa 40h 25 3 75 
Técnicas de Vendas e 
Atendimento ao Cliente 

40h 25 2 50 

Garçom 160h 25 2 50 

Total do Lote 540h 150 13 325 

 
2.3. LOTE 2 – QUALIFICAR PARA EMPREGAR 
a) Objeto: Oferecer capacitação e qualificação profissional que 
permitam ao público-alvo atualizar os conhecimentos, as competências e 
habilidades técnicas desse público e ainda oportunizar a mudança de 
área de atuação de trabalho através dos cursos de capacitação e 
qualificação profissional ofertado, a fim de aumentar suas chances de 
retornar ao mercado de trabalho. 
b) Meta: Matricular 430 (quatrocentos e trinta) trabalhadores do público-
alvo do lote e certificar os concludentes que cumprirem, no mínimo, 75% 
da carga horária nos cursos ofertados. 
c) Valor total do Lote 2: R$ 219.700,00 (duzentos e dezenove mil e 
setecentos reais). 
d) Etapa: Ofertar cursos de capacitação e qualificação profissional 
voltado para atender os requisitos básicos solicitados pelo mercado de 
trabalho, permitindo aos concludentes a oportunidade de reinserção 
nesse mercado tão competitivo, e ainda, possibilitar aos mesmos a 
mudança de atividade profissional, oportunizando assim novas 
perspectivas para esses trabalhadores. 
e) Carga horaria diária dos cursos: 04h/dia de segunda-feira à sexta-
feira. 
f) Cursos e quantidade de turmas conforme especificado no quadro 
a seguir. 
 

QUADRO 3 - LOTE 2 

Público Cursos Carga Horária 
Por Turma 

Quantidade 
de Alunos 
Por Turma 

Nº de 
Turmas 

Total de 
Vagas 

Trabalhadores 
desempregados 

em busca de 
reinserção no 
mercado de 

trabalho. 

Eletricista de Manutenção 
Predial 

200h 20 1 20 

Eletricista de Instalação 
Residencial 160h 20 1 20 

NR-35 8h 20 3 60 
Mecânico de Refrigeração 
e Climatização 80h 20 2 40 

Operador de Empilhadeira 
com NR 11 e NR 12 50h 20 2 40 

Agente de Portaria 80h 25 6 150 
Treinamentos Básico 
Operacional - TBO 60h 20 5 100 

Total do Lote 638h 145 20 430 

 
2.4. LOTE 3 – APRENDENDO PARA EMPREENDER 
a) Objeto: Oferecer capacitação e qualificação empreendedora que 
proporcionem ao público-alvo conhecimentos, competências e 
habilidades e que lhes permitam melhorar e ampliar os seus 
empreendimentos já estabelecidos e orientar e apoiar os potenciais 
empreendedores que buscam abrir seu próprio negócio, como gerenciá-
lo e mantê-lo de maneira legalizada, possibilitando a ambos a geração 

de renda própria e ainda a possibilidade de gerar mais empregos na 
cidade, garantindo a sua independência financeira. 
b) Meta: Matricular 260 (duzentos e sessenta) trabalhadores do público-
alvo e certificar os concludentes que cumprirem, no mínimo, 75% da 
carga horária nos cursos oferecidos neste lote. 
c) Valor total do Lote 3: R$ 58.975,00 (Cinquenta e oito mil, 
novecentos e setenta e cinco reais). 
d) Etapa: Realizar cursos de capacitação e qualificação profissional e 
empreendedora, voltados para os empreendedores e potenciais 
empreendedores que desejam se qualificar para que possam abrir o seu 
próprio negócio e/ou mantê-lo de forma eficiente, oportunizando geração 
de renda e emprego no município de Manaus. 
e) Carga Horaria Diária dos Cursos: 04h/dia de segunda-feira à sexta-feira. 
f) Cursos e quantidade de turmas conforme especificado no quadro 
a seguir: 
 

QUADRO 4 - LOTE 3 

Público Cursos Carga Horária 
Por Turma 

Quantidade 
de Alunos 
Por Turma 

Nº de 
Turmas 

Total de 
Vagas 

Empreendedores 
e Potenciais 

Empreendedores 

Artesanato com aplicação 
em Biscuit 

20h 25 1 25 

Plano de Negócios 60h 20 2 40 
Finanças para 
Empreendedores 

30h 20 2 40 

Joalheria com Fibras 
Naturais 20h 25 1 25 

Técnicas de Adorno para 
Pets 20h 25 1 25 

Exportação – Aprendendo 
a Exportar 30h 20 2 40 

Mídias Sociais – Marketing 
Digital 20h 20 2 40 

Associativismo e 
Cooperativismo 

40h 25 1 25 

Total do Lote 240h 180 12 60 

 
3. DO PLANO DE TRABALHO 
 
3.1. Todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão 
constar no Plano de Trabalho, de acordo com o art. 22 da Lei Federal 
nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, e em 
concordância com o art. 25 do Decreto nº 8.726/2016, sendo itens 
indispensáveis os seguintes: 
a) 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; 
b) Descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e 
de atividades ou projetos a serem executados; 
c) A previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na 
execução das atividades, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a 
discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto; 
d) A média dos valores que compõem a planilha de custos/despesas para 
realização de cursos, deverá ser comprovada através da apresentação de 
03 cotações/orçamentos acompanhados de seus respectivos CNPJ, 
conforme disposto no art.25 da Resolução nº 12/2012 TCE/AM; 
e) Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento 
das metas a eles atreladas; 
f) Definição dos indicadores, documentos e outros parâmetros a serem 
utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 
g) Os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso. 
3.2. A previsão de receitas e despesas de que trata a letra “c” deverá 
incluir os elementos indicativos de mensuração da compatibilidade dos 
custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com 
outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de 
preços de associações profissionais, publicações especializadas ou 
quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público, conforme 
o disposto no §2º do art. 25 do Decreto nº 8.726/2016. 
3.3. O resultado esperado do projeto consiste em: 
a) Após a conclusão do curso, aumentar as chances dos participantes 
na inserção e reinserção no mercado de trabalho; 
b) Contribuir para a formalização de novos negócios e a geração de 
emprego e renda; 
c) Incentivar a gestão e a continuidade dos empreendimentos, cujos 
empreendedores receberam a capacitação e qualificação profissional e 
empreendedora; 
d) Certificar, no mínimo, 80% dos participantes por lote. 
 
4. DOS PARTICIPANTES 
4.1. Poderão participar deste Edital, as Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) que se enquadrem nos termos do art. 2º, inciso I, alínea “a” da Lei 
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nº 13.019, 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 o aplique integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. 
4.2. As OSCs devem possuir no mínimo um ano de existência, com 
cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
4.3. As OSCs devem estar cientes de que a simples participação no 
processo seletivo do edital de chamamento público pressupõe seu 
conhecimento prévio e sua concordância com o atendimento das 
disposições deste edital e das Leis Federais nºs 13.019/2014 de 31 de 
julho de 2014, 13.204/2015 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. 
 
5. DAS VEDAÇÕES 
 
5.1. 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: 
a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a funcionar no território nacional; 
b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada; 
c) 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; 
5.2. 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. 
5.3. 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) As sanções previstas nos incisos II e III do art. 73 da Lei 13.019/2014. 
5.4. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos. 
5.5. Tenha entre seus dirigentes pessoa: 
a) Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
b) Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
c) Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem 
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992. 
5.6. É vedada a celebração de parcerias previstas na Lei 13.019/2014, 
alterada pela Lei 13.204/2015, que tenham por objeto, 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. 
 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO 
PÚBLICO 
 
6.1. O processo seletivo será composto de 01 (uma) única fase para 
apresentação das propostas e habilitação. 

6.2. As organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em 
estabelecer a parceria, nos termos do presente Edital e das legislações 
que o fundamentam deverão apresentar sua documentação da proposta 
e habilitação para cada lote que irá concorrer em dois envelopes, 
entregues no protocolo da Secretaria Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI, situada na Rua Rio Jamary 
n°77, Cj. Vieiralves – Nossa Senhora das Graças, no prazo definido no 
Quadro 6, constante no subitem 11.1 deste Edital, no horário das 08h às 
14h. 
6.3. 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. 
6.4. Cada OSC poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta para cada 
Lote. No caso de uma mesma proposta ser inscrita 02 (duas) vezes para 
o mesmo lote a inscrição anterior será desconsiderada e terá validade 
apenas a última inscrição realizada. 
6.5. Todas as certidões e demais documentações previstas nos subitens 
7.1 e 7.2 são de apresentação obrigatória e deverão estar dentro de 
seus prazos de validade, no período da análise dos documentos. 
6.6. A ausência ou incompletude de quaisquer dos documentos exigidos 
para apresentação da proposta e para habilitação, implica em sua 
eliminação. 
6.7. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 
retificações no conteúdo da documentação, uma vez entregues. 
6.8. A documentação das propostas e habilitação deverão estar em 
envelopes lacrados (tamanho A4) e com identificação da OSC e meios 
de contato, identificados segundo os modelos descritos a seguir. 
 
7. DAS PROPOSTAS 
 
7.1. Do Envelope 1: PROPOSTA 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2021/SEMTEPI 
 
Destinatário: À Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação – SEMTEPI. 
Endereço: Rua Rio Jamary n°77, Cj. Vieiralves – Nossa Senhora das Graças.  
CEP: 69053-560 – Manaus - AM 
 
À 
Comissão de Seleção  
PROPOSTA 
Remetente: (Nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ) 
Endereço completo 

 
a) Requerimento encaminhando a proposta, endereçado ao   presidente 
da Comissão de Seleção, em papel timbrado da entidade, 
b) assinado por seu representante legal, em duas vias, conforme modelo 
no Anexo I (uma via deverá constar fora do envelope para recebimento 
no protocolo); 
c) Proposta de Plano de Trabalho, em papel timbrado da organização, 
devidamente assinado pelo seu representante legal (Anexo V), 
contendo: 
i. Apresentação; 
ii. Objetivos; 
iii. Justificativa; 
iv. Público-alvo; 
v. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projeto e 
metas a serem atingidas; 
vi. A forma e prazo de execução das ações e de cumprimento das metas 
a elas atreladas (Cronograma de Execução); 
vii. A descrição das metas quantitativas mensuráveis a serem atingidas 
e das atividades a serem executadas (Plano de Metas); 
viii. A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem 
utilizados para a aferição do cumprimento das metas: 
a. A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas 
na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a 
discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto 
(Orçamento Analítico e Valor Global). A previsão de receitas e despesas 
deverão incluir os elementos indicativos da mensuração da 
compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 
mercado ou com outras parcerias com a mesa natureza, tais como 
cotações, tabela de preço de associações profissionais, publicações 
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao 
público. 
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ix. Os valores a serem repassados mediante o cronograma de 
desembolso; 
x. Detalhamento de cada lote, informando os cursos a serem 
ministrados, a periodicidade, número de turmas, número de beneficiários 
em cada turma, descrição, objetivos, metodologia, conteúdo 
programático, recursos técnicos e didáticos; 
d) Ficha Técnica, composta pelos currículos dos profissionais 
integrantes da OSC que participarão da execução do projeto. 
7.2. Do Envelope 2: HABILITAÇÃO 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2021/SEMTEPI 
 
Destinatário: À Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação – SEMTEPI. 
Endereço: Rua Rio Jamary n°77, Cj. Vieiralves – Nossa Senhora das Graças.  
CEP: 69053-560 – Manaus - AM 
 
À 
Comissão de Seleção  
HABILITAÇÃO 
Remetente: (Nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ) 
Endereço completo 

 
a) Requerimento endereçado ao presidente da Comissão de Seleção em 
papel timbrado da entidade, assinado por seu representante legal, em 
duas vias, conforme modelo no Anexo II (uma via deverá constar fora do 
envelope para recebimento no protocolo); 
b) Ficha de Cadastro (conforme modelo apresentado no Anexo III); 
c) Registro do CNPJ, confirmando a constituição de pelo menos um ano 
da instituição; 
d) Cópia da Escrituração Contábil da Entidade (Balanço Patrimonial, 
DRE, DMP, DFC, DOAR); 
e) Cópia do Estatuto social registrado em cartório e alterações, ou em 
caso de sociedade cooperativa, certidão simplificada da junta comercial; 
f) Cópia da Ata de Eleição do quadro de dirigentes da entidade atual; 
g) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade contendo 
endereço, RG e CPF, telefone e email de cada um; 
h) Cópia do RG, do CPF e do comprovante de endereço do dirigente 
que assinará o termo; 
i) Comprovação do endereço da instituição: conta de consumo (água, 
luz, telefone) ou contrato de aluguel, que comprove que a instituição 
funciona no endereço indicado; 
j) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 
contribuição e da dívida ativa e suas validações, a saber: 
ii. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União; 
iii. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
iv. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual; 
v. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais; 
vi. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF/FGTS e Histórico do 
Empregador. 
k) Comprovação de capacidade técnica e operacional da entidade para 
o cumprimento das metas estabelecidas no ajuste (Atestado de 
Capacidade Técnica emitido por órgãos ou entidades que comprovem a 
execução de parcerias com objetos similares ao solicitado neste Edital); 
l) Comprovação de experiência prévia do objeto da parceria a que 
concorre ou de natureza semehante (termos anteriormente firmados, 
prêmios, publicações de reconhecimento); 
m) Declarações, conforme modelos apresentados no Anexo IV: 
i. De que a instituição esteja regular com Prestações de Contas de 
ajustes anteriores celebrados com a administração pública; 
ii. De que a instituição não possui dirigente membro de Poder, do 
Ministério Público, cônjuge ou companheiro, parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau; 
iii. De que a OSC não tenha tido as contas rejeitadas pela administração 
pública nos últimos cinco anos; 
iv. De que não 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) Suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar ou contrato com órgãos e entidades da esfera 
de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 
ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades com todas as 
esferas do governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será concedido sempre que a 
OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 3. 
v. De que não possuem 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 oito anos; 
b) Julgada irresponsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
c) Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem 
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992. 
vi. De que não contratará, para prestação de serviços, servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade de administração pública 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o 2º grau; 
vii. De que não serão remunerados a qualquer título: 
a) Membro do Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública; 
b) Servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 
administração pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 
c) Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a 
administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais 
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 
viii. De 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 nº 13.019/2014 e alterações, e cujo objeto 
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 
ix. Sobre a existência de instalações e outras condições materiais da 
organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos 
da parceria. 
 

8. DAS DESPESAS 
 
A média dos valores que compõe a planilha de custos/despesas, para 
realização dos cursos, deverão ser comprovados através da 
apresentação de 03 cotações/orçamentos acompanhados de seus 
respectivos CNPJ, conforme o disposto art. 25, Resolução nº12/2021 
TCE/AM. 
 
8.1. Conforme Art. 46 da Lei 13.019/2014 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, desde que tais valores: 
a) Estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao 
tempo efetivamente dedicado à parceria; e 
b) Sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e 
as convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o 
teto da remuneração de cada categoria; 
ii. Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos 
casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; 
iii. Custo indireto necessário à execução do objeto seja qual for a 
proporção em relação ao valor total da parceria; 
iv. Despesas com custos indiretos considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da parceria, que poderão incluir, entre outras 
despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo 
de água e luz e remuneração de serviços contábeis e de assessoria 
jurídica. 
8.2. Desde que estejam previstas no plano de trabalho e sejam 
proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria, e que sejam 
ainda compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as 
convenções coletivas de trabalho, poderão ser pagas, entre outras 
despesas, com recursos vinculados à parceria: 
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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. Custos indiretos necessários à execução do objeto sejam qual for a 
proporção em relação ao valor total da parceria. 
8.3. 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. 
8.4. É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 
execução do objeto previsto no termo de colaboração, não implicando a 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a 
inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus 
incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução. 
8.5. É vedado: 
I. Utilizar os recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 
II. 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; 
III. Pagar despesas realizadas em data anterior e/ou posterior ao prazo 
de vigência do Termo de Colaboração; 
IV. Pagar despesas com tarifas bancárias e com multas, juros ou correção 
monetária referente a pagamentos de fornecedores e a recolhimentos 
previdenciários realizados fora do prazo de vigência da parceria; 
V. Aquisição de veículos e de bens imóveis; 
VI. Despesas decorrentes da execução de obras de reformas e/ou 
ampliação. 
 
9. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
9.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a avaliar o 
processo de seleção das organizações da sociedade civil, cabendo-lhe, 
ainda, a análise e julgamento das propostas apresentadas ao presente 
chamamento público, instituída previamente à referida análise através de 
portaria especifica, a ser composta por servidores da SEMTEPI, sendo 
que, pelo menos 01 (um), deva ser servidor ocupante de cargo efetivo, 
nos termos estabelecidos pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 
alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, regulamentada 
pelo Decreto nº 8.726 de 27 abril de 2016, e publicar seus atos no Diário 
Oficial do Munícipio de Manaus – DOM e no sítio eletrônico 
semtepi.manaus.am.gov.br. 
9.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro 
desse colegiado. 
9.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências 
para verificar a autenticidade das informações e dos documentos 
apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e 
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da 
isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
9.4. Deverá se declarar impedido de participar do certame o membro da 
Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, 
contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado, 
dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do 
chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure 
conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 
2013 (art. 27, § 2º e §3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, § 1º e §2º, 
do Decreto nº 8.726/2016). 
 
10. DA SELEÇÃO DA PROPOSTA 
 

10.1. A Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas 
pelas OSCs concorrentes. A análise e julgamento de cada proposta 
serão realizados pela Comissão de Seleção que terá total independência 
técnica para exercer seu julgamento, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Edital. 
10.2. A seleção das propostas tem caráter eliminatório e classificatório; 
10.3. Somente as OSCs que tenham atendido todas as exigências do 
envelope 1 – Proposta, terão o envelope 2 – Habilitação, analisado; 
10.4. As propostas deverão conter informações que atendam aos 
critérios de julgamento estabelecidos no Quadro 5, que serão utilizados 
para a seleção das propostas. 

QUADRO 5 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
ITENS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO PESO 

(1) Qualidade da Proposta 
OBS.: A atribuição de nota 

“zero” nos critérios de 1.a) a 
1.d) implica eliminação da 

proposta, por força do art. 16, 
§2º, incisos II e III, do Decreto 

nº 8.726, de 2016. 

1.a) Informações sobre 
ações a serem executadas e 
metas a serem atingidas. 

1,0 

2,0 

1.b) Indicadores que aferirão 
o cumprimento das metas. 
No caso de cursos, deverão 
ser estabelecidos em horas. 

1,0 

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

1,0 

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

2,0 

(2) Adequação da Proposta 

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

1,0 

1,0 
2.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. 

2,0 

(3) 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. 

3.a) Tempo de existência da 
instituição: 
 No mínimo 1 (um) ano 
(1,0); 
 Até 2 (dois) anos (2,0); 
 Até 3 (três) anos (3,0); 
 Até 4 (quatro) anos (4,0); 
 Acima de 4(quatro) anos 
(5,0). 

14,0 1 

3.b) Formação acadêmica 
do responsável técnico na 
execução das ações de 
capacitação: 
 Possuir título de doutor ou 
PhD (3,0); 
 Possuir título de mestre 
(2,0), 
 Possuir título de 
especialista (1,0). 
3.c) Quantidade de 
atestados de capacidade 
técnica relacionado ao 
objeto ou de natureza 
semelhante apresentados 
na Habilitação: 
 No mínimo 1(um) atestado 
(1,0); 
 Até 2 (dois) atestados 
(2,0); 
 Até 3(três) atestados (3,0); 
 Até 4 (quatro) atestados 
(4,0); 
 Acima de 4(quatro) 
atestados (5,0). 
3.d) Apresentar declaração 
informando se possui 
instalações, condições 
materiais (1,0). 

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL 27,0  

 
10.5. Serão eliminadas as propostas: 
a) Cuja pontuação total for inferior a 14,0 (quatorze) pontos; 
b) Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (1.a) a (1.d), 
c) Que estejam em desacordo com o Edital. 
d) Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela 
Comissão de Seleção, e de eventuais diligências complementares, que 
ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz 
do orçamento disponível. 
10.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate 
será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento 
(3). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 
julgamento (1) e (2) respectivamente. Caso essas regras não solucionem 
o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 
constituição. 
10.7. A administração pública divulgará o resultado preliminar do 
processo de seleção no Diário Oficial do Município de Manaus – DOM e 
na página do sítio oficial da SEMTEPI. 
10.8. A fase recursal ocorrerá após a divulgação do resultado preliminar do 
processo de seleção, conforme Quadro 6 do subitem 11.1 deste Edital. 
10.9. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará, podendo 
reconsiderar ou não sua decisão. Em caso de não provimento, seguirá 
para a autoridade competente para decisão final, conforme os termos do 
§ 1°, do art. 18, do Decreto n° 8.726, de 27 de abril de 2016. 
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10.10. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem 
interposição de recurso, a SEMTEPI deverá homologar e divulgar, no 
seu sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial do Município de Manaus - 
DOM, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do 
processo de seleção. 
 
11. DOS PRAZOS PROCESSUAIS 
 
11.1. O processo seletivo será composto de fase única, seguindo os 
prazos apresentados no Quadro 6: 
 

QUADRO 6 – PRAZOS PROCESSUAIS 
ITENS DESCRIÇÃO PRAZOS 

1 
Análise da documentação 

para habilitação e das 
Propostas 

05 (cinco) dias úteis a contar do encerramento do prazo 
para apresentação dos documentos para habilitação e da 
proposta. 

2 
Prazo para apresentação dos 
documentos para habilitação 

e das propostas 

30 (trinta) dias corridos a contar da data da publicação do 
Edital de Chamamento Público no Diário Oficial do 
Munícipio (DOM) e no sitio 
https://semtepi.manaus.am.gov.br. 

3 Publicação do resultado 
preliminar 

Até 03 (três) dias úteis após a análise da documentação 
para propostas e habilitação. 

4 Prazo para apresentação de 
recursos 

05 (cinco) dias úteis (o prazo começa a contar da 
publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do 
Munícipio (DOM)). Os recursos deverão ser dirigidos e 
entregues a Comissão de Seleção no protocolo da 
SEMTEPI no horário de 8h às 14h. 

5 
Prazo para análise dos 

recursos pela Comissão de 
Seleção. 

Até 05 (cinco) dias úteis após término do prazo para 
apresentação do recurso. 

6 Decisão dos recursos. 

Os recursos que não forem reconsiderados pela Comissão 
de Seleção deverão ser encaminhados à autoridade 
competente para decisão final, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis cujo resultado será publicado no Diário Oficial do 
Munícipio (DOM) e no sitio eletrônico da Semtepi. Não 
caberá recurso contra esta decisão. 

7 
Homologação do resultado 

definitivo. 

Após a análise dos recursos ou transcurso do prazo para 
interposição de recursos a SEMTEPI procederá a 
homologação do certame. A divulgação do resultado 
definitivo será no Diário Oficial do Munícipio (DOM) e no 
sitio https://semtepi.manaus.am.gov.br. A Homologação não 
gera direito para a OSC à celebração da parceria (Art.27, 
§6º, da Lei 13.019/2014). 

8 

Celebração do instrumento 
da parceria com a OSC 

classificada em 1º lugar por 
Lote. 

Apresentar documentos descritos no subitem 12.1. em até 
15 (quinze) dias corridos após a homologação do resultado. 

 
 
12. DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 
 
12.1. As OSCs selecionadas e classificadas com maior pontuação por Lote 
terão o prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a publicação da 
Homologação do resultado definitivo no DOM para apresentar o Plano 
de Trabalho Definitivo no protocolo da Secretaria Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Inovação, situada na Rua Rio Jamary n°77, Cj. 
Vieiralves – Nossa Senhora das Graças, no horário das 08h às 14h. 
12.2. 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 de adequação apresentada (art. 
25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
12.3. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados 
nos termos do subitem 7.2 deste edital ou quando as certidões da OSC 
estiverem com prazo de vigência expirado e as novas certidões não 
estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da sociedade civil 
será notificada para, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos regularizar 
a documentação, sob pena de não celebração da parceria. 
12.4. Nos termos do §1º do Art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na 
hipótese de a OSC selecionada não apresentar os documentos listados 
no subitem 7.2 deste Edital e exigidos nos Arts. 33 e 34 da referida Lei, 
ou não regularizar sua documentação dentro do prazo estabelecido no 
subitem 11.1 deste Edital, aquela imediatamente mais bem classificada 
será convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da 
proposta por ela apresentada. 
12.5. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das 
providências impostas pela legislação vigente, incluindo a aprovação do 
plano de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade 
pública competente, as designações do Gestor da Parceria e da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação 
orçamentária para execução da parceria. 
12.6. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração 
da parceria (art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
12.7. No período entre a apresentação da documentação prevista no 
subitem 7.2 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. 
12.8. 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). 
12.9. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 
retificações no conteúdo da documentação, uma vez entregues. 
12.10. 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. 
 
13. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO 
PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
13.1. A despesa prevista no presente Edital correrá às contas do 
Programa de Trabalho 1133400192008; Natureza  de Despesa: 335039; 
Fonte de Recurso: 0100, no valor de: R$ 485.075,00 (quatrocentos e 
oitenta e cinco mil e setenta e cinco reais). 
13.2. O repasse dos recursos à OSC que tiver sua proposta selecionada 
para execução do projeto “Qualificar é o caminho certo para Empregar e 
Empreender”, será em parcela única, de acordo com o valor do montante 
referente ao Lote para qual a OSC foi selecionada, conforme Quadro 7, 
com vigência de até 06 (seis) meses contados a partir da data de 
transferência do recurso: 
 

QUADRO 7 – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
N. LOTES VALOR POR LOTE 
1 Qualificar para o 1º Emprego R$ 206.400,00 
2 Qualificar para Empregar R$ 219.700,00 
3 Qualificar para Empreender R$   58.975,00 

VALOR GLOBAL R$ 485.075,00 

 
13.3. Os recursos serão depositados em conta bancária específica, 
aberta em um dos bancos oficiais, a saber: Banco do Brasil (BB), Banco 
da Amazônia (Basa) ou na Caixa Econômica Federal (CEF), 
especificamente para a movimentação dos recursos da parceria, isenta 
de tarifas bancárias, conforme determina o art. 51 da Lei nº 13.019/2014. 
13.4. 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. 
13.5. Os recursos serão automaticamente aplicados em caderneta de 
poupança, fundo de aplicação finaceira de curto prazo ou operação de 
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não 
empregados na sua finalidade. 
13.6. Caso a mesma OSC seja vencedora de mais de um lote deste 
Edital, será necessária a abertura de uma conta corrente para cada Lote. 
 
14. DA CONTRAPARTIDA 
 
14.1. Não sera exigida da OSC selecionada contrapartida financeira em 
bens e serviços economicamente mensuráveis em razão do 
enquadramento previsto no Art. 35 §1º da Lei 13.019/2014 de 31 de 
julho de 2014, e no Art. 12, parágrafo único do Decreto 8.726, de 27 de 
abril de 2016. 
 
15. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
 
15.1. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo 
de colaboração, que conterá as cláusulas essenciais previstas no artigo 
42 da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, em consonância com o art. 
25 do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 
15.2. A minuta do termo de colaboração a ser celebrado consta como 
Anexo VI deste Edital. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES 
 
16.1. 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 será necessária a confecção e/ou impressão de apostilas, livros, 
uniformes ou quaisquer outros tipos de materiais ou objetos impresso 
e/ou digital. 
16.2. As logomarcas da Prefeitura de Manaus e da SEMTEPI estão 
disponíveis para download no portal: https://semtepi.manaus.am.gov.br. 
16.3. É de responsabilidade exclusiva e integral da organização da 
sociedade civil o pagamento dos profissionais contratados, incluído o 
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações 
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em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a SEMTEPI, 
devendo a OSC manter arquivo com todos os comprovantes de 
recolhimento. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos 
do Termo de Colaboração e deverão atender a Lei nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei nº 13.204/2015 e regulamentada pelo Decreto 
nº 8.726/2016, além das normas  pertinentes à prestação de contas junto 
ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, órgão 
fiscalizados no âmbito estadual. 
16.4. A OSC vencedora do lote é a responsável pela seleção dos 
candidatos para as vagas ofertadas, que deverá apresentar para a 
SEMTEPI em até 10 (dez) dias antes do início das atividades a 
metodologia que será utilizada para este fim, assim como indicar o local 
para realização das inscrições, em comum acordo com a SEMTEPI. 
16.5. 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. 
16.6. A OSC vencedora deverá realizar um evento de certificação 
coletiva para entrega formal dos certificados, em comum acordo com a 
SEMTEPI, atendendo as medidas sanitárias de distanciamento para 
prevenção ao COVID-19. 
 
17. DA LIBERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS 
 
17.1. A liberação do recurso será efetuada conforme cronograma de 
desembolso, o qual estará condicionada a apresentação da 
documentação a lista abaixo: 
I. Requerimento em papel timbrado da OSC; 
II. Recibo em papel timbrado da OSC (02 vias); 
III. Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Municipal), 
FGTS e Trabalhista vigentes à data de celebração; 
IV. Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM emitido no sítio  
https://semefatende.manaus.am.gov.br/empresa 
V. Comprovante de abertura da conta bancária específica, em banco 
oficial (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Banco da 
Amazônia (Basa) específica para movimentação dos valores repassados 
dessa parceria). 
 
18. DA EXECUÇÃO 
 

18.1. 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. 
18.2. As despesas devem ser executadas considerando o item 8 deste 
edital, sendo vedado: 
i. Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 
ii. 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. 
18.3. A execução das despesas relacionadas à parceria observará o 
disposto no art. 42, incisos XIX e XX da Lei nº 13.019, de 2014: 
i. A responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil pelo 
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, 
inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento 
e de pessoal; e 
ii. A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de 
colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária 
ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização 
da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 
execução. 
18.4. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração 
de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano 
de trabalho original, conforme o art. 57 da Lei 13.019 de 2014 alterada 
pela Lei n° 13.204 de 2015 e Art. 43 do Decreto nº 8.726 de 2016. 
18.5. As organizações da sociedade civil deverão obter de seus 
fornecedores e/ou 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. 
18.6. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, após respectiva solicitação fundamentada para uso da OSC e 
anuência da administração pública para o uso, estando sujeitos às 

mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos. 
18.7. 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. 
18.8. 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. 
18.9. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta 
bancária específica de titularidade dos fornecedores e prestadores de 
serviços. 
18.10. A OSC somente poderá pagar despesas em data posterior ao 
término da execução do termo de colaboração quando o fato gerador da 
despesa tiver ocorrido durante sua vigência. 
18.11. 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. 
 
19. DO GESTOR DA PARCERIA 
 
19.1. Agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por 
meio de Termo de Colaboração será designado pela SEMTEPI, nos 
termos estabelecidos pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no 
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, com poderes de controle e 
fiscalização. 
19.2. 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 13.019/2014; 
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação. 
 
20. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
20.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, a ser constituída pela 
SEMTEPI através de portaria específica, nos termos estabelecidos pela 
Lei nº 13.204/2015 e no Decreto nº 8.726/2016 é o órgão colegiado 
destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com 
organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou 
termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de 
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de 
pessoal da administração pública, sendo de sua competência a 
avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e 
avaliação. 
20.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse 
colegiado para subsidiar seus trabalhos. 
20.3. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e 
saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias. 
20.4. 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. 
20.5. 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. 
20.6. Sem prejuízo do monitoramento e avaliação, poderão ser 
realizadas eventuais auditorias pelos controles interno e externo, no 
âmbito da fiscalização preventiva. 
 
21. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
21.1. Para fins de prestação de contas final, a organização da sociedade 
civil deverá seguir as diretrizes do Manual de Prestação de Contas, 
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que se encontra disponibilizado no site 
https://semtepi.manaus.am.gov.br. 
21.2. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras 
previstas na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 
13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril 
de 2016, além de prazos e normas de elaboração constantes no Termo 
de Colaboração e no plano de trabalho. 
21.3. A prestação de contas deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi 
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos 
resultados esperados. 
21.4. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados 
descumpridos sem justificativa suficiente. 
21.5. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular 
aplicação dos recursos no prazo de até noventa dias a partir do término 
da vigência. 
 
22. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO TERMO 
 
22.1. O Termo de Colaboração terá a vigência de até 06 (seis) meses a 
contar da data de transferência do recurso para a conta específica da 
OSC. 
22.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado conforme solicitação da 
OSC, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo 
inicialmente previsto, a qual dependerá da concordância da SEMTEPI 
mediante avaliação das necessidades apresentadas pela OSC. 
22.3. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração 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. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
23.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento 
dos envelopes de Proposta e Habilitação pela Comissão de Seleção, 
estabelecida no subitem 11.1, Quadro 6, qualquer cidadão poderá 
impugnar o presente edital, apresentando o pedido no protocolo da 
SEMTEPI. 
23.2. Não serão conhecidas as impugnações protocoladas fora do prazo 
estipulado. 
 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1. As informações e todos os elementos sobre a seleção de que trata 
este Edital poderão ser obtidos junto à Comissão de Seleção. 
24.2. 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 
sítio eletrônico   https://semtepi.manaus.am.gov.br. 
24.3. É facultado a SEMTEPI promover diligências destinadas a 
esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de qualquer 
informação apresentada pela entidade interessada. 
24.4. Toda a documentação apresentada fará parte dos autos do 
processo de seleção e em hipótese alguma, será devolvida à entidade 
interessada. 
24.5. A seleção de que trata este Edital não estabelece obrigação de 
efetiva celebração do termo de colaboração. 
24.6. 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. 
24.7. 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. 
24.8. A SEMTEPI poderá prorrogar os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura, ocorrendo fatos que justifiquem tal 
medida. 
24.9. Os anexos passam a fazer parte integrante do presente 
chamamento, independentemente de transcrição, para todos os efeitos 
legais. 

24.10. 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. 
24.11. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão 
de Seleção, observada a legislação aplicável. 
24.12. 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 para Proposta; 
Anexo II – Modelo de Requerimento para Habilitação; 
Anexo III – Ficha de Cadastro; 
Anexo IV –Modelo das Declarações; 
Anexo V – Modelo de Plano de Trabalho; 
Anexo VI – Minuta do Termo de Colaboração; 
 

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

Manaus/AM, 26 de julho de 2021. 

 
 

 
Papel Timbrado da OSC 

 
ANEXO I 

REQUERIMENTO PARA PROPOSTA 
 
Ao Ilmo. Sr. 
JULLYANO BRAGA DA SILVA 
Presidente da Comissão de Seleção 
Rua Rio Jamary nº 77, Conjunto Vieiralves – Nossa Senhora das Graças 
CEP 69.053-560 -Manaus - AM 
 

Assunto: Apresentação de Proposta relativa ao Edital de Chamamento 
Público nº 001-2021/SEMTEPI. 
 

Senhor Presidente, 
 

A [identificação da organização da sociedade civil – OSC] 
vem apresentar a proposta relativa ao Edital de Chamamento Público 
nº 001-2021/SEMTEPI, para formalização de parceria através de Termo 
de Colaboração para execução do 
objeto_______________________________ lote: _____, conforme 
documentos em anexos, relacionados abaixo: 

 

1........ 
2........ 
 
Manaus -AM,  ___ de ______________ de 2021. 
.......................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 

Papel Timbrado da OSC 
 

ANEXO II 
REQUERIMENTO PARA HABILITAÇÃO 

 
Ao Ilmo. Sr. 
JULLYANO BRAGA DA SILVA 
Presidente da Comissão de Seleção 
Rua Rio Jamary nº 77, Conjunto Vieiralves – Nossa Senhora das Graças 
CEP 69.053-560 -Manaus - AM 
 
Assunto: Solicitação de Credenciamento no Edital de Chamamento 
Público nº 001-2021/SEMTEPI. 
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Senhor Presidente, 
 
A [identificação da organização da sociedade civil – OSC] 

vem solicitar o credenciamento no Edital de Chamamento Público 
nº 001-2021/SEMTEPI, com o propósito de participar da Etapa de 
Habilitação, para formalização de parceria através de Termo de 
Colaboração para execução do objeto___________________________ 
lote: _____, conforme documentos em anexos, relacionados abaixo: 

1........ 
2........ 
Manaus -AM,  ___ de ______________ de 2021. 
.......................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 

Papel Timbrado da OSC 
 

ANEXO III – FICHA DE CADASTRO 
FICHA DE CADASTRO 

 
DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE 

Órgão/Entidade: 
 

CNPJ: 
 

Endereço: 
 

Cidade U UF C CEP 
 

DDD/telefone 
 

E-mail: 
 

Tipo de Instituição: 

Nome do responsável: 
 

CPF: 
 

C.I./Órgão Expedidor 
 

Função: 
 

Data da posse: 
 

DDD/telefone: 
 

Endereço Residencial: 
 
Cidade 
 

UF 
 

CEP 
 

Bairro: 
 

 
Manaus -AM, ____ de ______________ de20xx. 

 
........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
 
 

Papel Timbrado da OSC 
 

ANEXO IV - DECLARAÇÕES 
DECLARAÇÃO DA REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da 

organização da sociedade civil – OSC], de que a Instituição está regular 
com Prestação de Constas de ajustes anteriores celebrados com a 
Administração Pública, nos termos art. 39, inciso II e VI, da Lei 
nº 13.019, de 2014. 
 

Manaus -AM, ____ de ______________ de 20XX. 
 

.................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 

Papel Timbrado da OSC 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS DIRIGENTES I 
 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da 
organização da sociedade civil – OSC], de que a Instituição não possui 
como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou cônjuge 
ou companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 
2º grau. 
 

Manaus -AM, ____ de ______________ de 20xx. 
 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

Papel Timbrado da OSC 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS DIRIGENTES II 
 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da 
organização da sociedade civil – OSC], de que a Instituição não possui 
entre seus dirigentes pessoa: 
 

1. 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 oito 
anos; 

2. Julgada irresponsável por falta grave e inabilitada para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar 
a inabilitação; 

3. Considerada responsável por ato de improbidade, 
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 
 

Manaus -AM, ____ de ______________ de 20xx. 
 

.......................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 
 

Papel Timbrado da OSC 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA OSC I 
 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da 
organização da sociedade civil – OSC], de que a Instituição não teve as 
contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos. 
 

Manaus -AM, ____ de ______________ de 20xx. 
 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 
 

Papel Timbrado da OSC 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA OSC II 
 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da 
organização da sociedade civil – OSC], de que a Instituição não foi 
punida por nenhuma das pelas seguintes sanções: 

 
1. Suspensão de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a administração; 
 
2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a administração pública; 
 
3. Suspensão temporária da participação em chamamento 

público e impedimento de celebrar ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo 
não superior a dois anos; 

 
4. Declaração de inidoneidade para participar de 

chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e 
entidades com todas as esferas do governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que 
será concedido sempre que a OSC ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem 3. 
 
 

Manaus -AM, ____ de ______________ de 20xx. 
 
 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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Papel Timbrado da OSC 
 
DECLARAÇÃO DA NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da 
organização da sociedade civil – OSC], de que a Instituição não 
contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, 
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, 
de órgão ou entidade de administração pública celebrante, ou seu 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o 2º grau. 
 

Manaus -AM, ____ de ______________ de 20xx. 
 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 

Papel Timbrado da OSC 
 

DECLARAÇÃO DA NÃO REMUNERAÇÃO 
 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da 
organização da sociedade civil – OSC], de que não serão remunerados 
pela Instituição a qualquer título: 

1. Membro do Poder ou do Ministério Público ou dirigente 
de órgão ou entidade da administração pública; 

2. Servidor ou empregado público, inclusive aquele que 
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade 
da administração pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

3. Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes 
contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes 
eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de 
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 
 

Manaus -AM, ____ de ______________ de 20xx. 
 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 
Papel Timbrado da OSC 

 
DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO 

EM CASO DE DISSOLUÇÃO 
 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da 
organização da sociedade civil – OSC], de 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 
nº 13.019/2014 e alterações, e cujo objeto social seja, preferencialmente, 
o mesmo da entidade extinta. 
 

Manaus -AM, ____ de ______________ de 20xx. 
 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 
Papel Timbrado da OSC 

 
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea 

“c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a [identificação da organização da 
sociedade civil – OSC] dispõe de instalações e outras condições materiais 
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar 
ou adquirir com recursos da parceria outros bens e serviços para tanto. 
 

Manaus -AM, ____ de ______________ de 20xx. 
 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

Papel Timbrado da OSC 
 

ANEXO V – PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 
 
1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE 
Órgão/Entidade: Secretaria Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI 

CNPJ: 
04.391.78.0001-35 

Endereço: Rua Rio Jamary, 77, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves. 
Cidade: 
Manaus 

UF: 
AM 

CEP: 
69053-560 

Telefone: 
(92) 3631-9274 

E-mail: 
gabinete.semtepi@pmm.am.gov.br 

Nome do responsável: 
Radyr Gomes de Oliveira Júnior 
C.I./Órgão Expedidor 
15962555 SSP/AM 

Função 
Secretário Municipal 

 
2.  DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (não omita 
ou abrevie nomes) 
Órgão/Entidade: 
 

CNPJ: 
 

Endereço: 
 
Cidade: 
Manaus 

UF: 
AM 

CEP: 
 

DDD/telefone: 
 

Nome do responsável da 
OSC: 
 

CPF: 
 

C.I./Órgão 
Expedidor: 
 

Função: 
 

 
3.  RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie nomes) 
Nome do Responsável Técnico: Escolaridade: 

 
Endereço: 
 
Cidade: 
Manaus 

UF: 
AM 

CEP: 
 

DDD/telefone: 
 

E-mail: 
 

 
4.  DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
OBJETO DO EDITAL:  
LOTE :  
PÚBLICO-ALVO:  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses 
INICIO PREVISTO: A contar da data de transferência do recurso 
TÉRMINO PREVISTO: Até 06 (seis) meses após o início da execução. 
DETALHAMENTO DO OBJETO (Descrição da realidade objeto da parceria devendo ser 
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades propostas). 
 
 

 

5.  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
 
 
 

 

6.  JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
 
 
 
 
 

 

7.  OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

 
8.  METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS 
Meta -1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Etapa – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Meta - 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Etapa – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Meta - 3 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Etapa – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) (Inserir linhas quantas forem necessárias.) 

Meta Ação 
Indicador físico Duração (MÊS) 
Unid. 

Medida Quant. Início Término 

1 
   Mês 1 (exemplo) 

Mês 1 
(exemplo) 

   Mês 2 (exemplo) Mês 2 
(exemplo) 

2 
   Mês 1 (exemplo) Mês 1 

(exemplo) 
   Mês 2 (exemplo) Mês 2 (exemplo) 

3 
   

Mês 3 
(exemplo) 

Mês 3 
(exemplo) 

   
Mês 3 
(exemplo) 

Mês 3 
(exemplo) 

 
10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS (Inserir linhas quantas forem 
necessárias.) 
Ação/Meta1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ação/Meta2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ação/Meta3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ação/Meta4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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11. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos do 
Termo de Colaboração. Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou 
serviços). Inserir linhas quantas forem necessárias. 
MATERIAL DE CONSUMO 

Item 
DESCRIÇÃO DO 

ITEM (somente 1 linha 
para cada item) 

Indicador Físico Custos R$ 

Unid. Medida Quant Unit. Total 

1 
Ex: Canetas, Resma 
de Papel A4.     

2 Ex: Material gráfico 
apostilas/certificados 

    

3      
VALOR TOTAL  
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

Item 
DESCRIÇÃO DO 
ITEM (somente 1 
linha para cada item) 

Indicador Físico Custos R$ 
Unid. 

Medida 
Quant Unit. Total 

1      
2      
3      

VALOR TOTAL  
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Item 
DESCRIÇÃO DO 
ITEM (somente 1 
linha para cada item) 

Indicador 
Físico 

Custos R$ 

Unid. Medida Quant Unit. Total 
1      
2      
3      

VALOR TOTAL  
TOTAL DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
ATENÇÃO: Não solicitar recursos sem especificar o que se pretende adquirir Itens como "diversos", 
"outros materiais", etc., não serão considerados. 

 
12. PLANO DE APLICAÇÃO 

Tipo de Despesa Concedent
e (R$) 

Convenent
e (R$) 

Total (R$) 

Recursos do 
Termo de 
Colaboração 

 -  

Total Geral (R$)  
 
13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA 

CONCEDENTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - 
SEMTEPI 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 
Transferência de 
recursos 

mês 1  
 

Total Geral (R$)  
 
14. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
Descrever o título das atividades contempladas no valor a ser consumido no mês (exemplo: despesas 
com o planejamento). 

METAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 
Meta 1       
Meta 2       
Meta 3       
Total R$       

 
15. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE 
 
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura 
Municipal de Manaus, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou 
em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de 
Colaboração, na forma deste Plano de Trabalho. 
Nestes Termos 
Pede Deferimento. 
 
Manaus – AM  xxx de xxxxxx de 2021 
_____________________________ 
Assinatura do representante legal 
 

 
16.  APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 
 
            DEFERIDO                  INDEFERIDO 
 
Manaus – AM xxx de xxxxx de 2021 
 
 

RADYR GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Secretário Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI 

 

 
ANEXO VI 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO N°   ___/2021 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE MANAUS POR INTERMÉDIO DO 
SECRETARIA MUNICIPAL DO 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - 
SEMTEPI E A ...................................., NA 
FORMA ABAIXO: 

 

Aos ....... dias do mês de .............................. do ano de dois mil e vinte e 
um  (2021), nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, 
República Federativa do Brasil, estiveram na sede da SEMTEPI, neste 

ato representando o MUNICÍPIO DE MANAUS o Ilmo. Secretário 
Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Sr. RADYR 
GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR, conforme delegação de competência 
expressa na Lei nº 2.381, de 20 de dezembro de 2018, publicado no 
Diário Oficial do Município, Edição 4503, doravante denominado 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a ............................................................, 
neste ato representado por .........................................., residente e 
domiciliado nesta cidade, daqui por diante denominado ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, tendo em vista os termos do Processo 
nº ....................., a seguir denominado PROCESSO, resolvem celebrar o 
presente Termo de Colaboração, que irá reger-se pelos dispositivos da 
Lei nº 13.019/2014 e respectivo Decreto Regulamentar e pelas cláusulas 
e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público 
n° 001–SEMTEPI/2021 tem por objeto ............................................ 
visando ........................................................................................, tudo na 
forma do Plano de Trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL e juntado ao Processo nº ............................., 
documentação que, independentemente de estar transcrita, passa a 
integrar o presente Termo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS 
DOCUMENTAIS 
Integram este instrumento, independentemente de transcrição, o Plano 
de Trabalho proposto pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e 
aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, bem como toda 
documentação técnica que deles resultem, conforme previsto no art. 22, 
da Lei n° 13.019/2014. 
Parágrafo Único: Eventuais ajustes poderão ser realizados durante a 
execução do presente termo, desde que não haja alteração do objeto e 
sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente 
da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, mediante alteração do Plano de 
Trabalho. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
Para que sejam atingidos os objetivos deste Termo de Colaboração, fica 
convencionado o seguinte regime de colaboração mútua entre os 
partícipes: 
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA compete a obrigação de: 
a) Repassar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL recursos 
financeiros para a implantação e manutenção do projeto em  
obediência ao cronograma de desembolso, conforme Plano de Trabalho 
(Anexo...); 
b) Realizar procedimentos de fiscalização de parcerias celebradas antes 
do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, para fins 
de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto; 
c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o 
submeter à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da 
prestação de contas devida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL; 
d) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou 
ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá 
designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as 
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades; 
e) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação de parceiras 
celebradas, em ordem alfabética, pelo nome da organização da 
sociedade civil, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos, contado da 
apreciação da prestação de contas final da parceria. 
À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se: 
a) Aplicar e gerir os recursos repassados, cumprindo, fielmente, as 
metas e o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho 
aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
b) Executar diretamente o objeto pactuado em consonância com as 
diretrizes técnicas e programáticas da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
c) Restituir eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes de 
aplicações financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias da conclusão, 
extinção, denúncia ou rescisão do presente Termo de Colaboração; 
d) Ter pessoal qualificado para executar o objeto do Termo de 
Colaboração e responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comercias relativos ao funcionamento 
da instituição e ao adimplemento do Termo de Colaboração, não se 
caracterizando, sob nenhuma hipótese, direta ou indiretamente, 
responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou 
restrição à sua execução; 
e) Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos 
relativos aos recursos recebidos; 
f) Utilizar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser 
destinados a quaisquer outros fins, que não estejam estabelecidos na 
Cláusula Primeira deste Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho, 
sob pena de rescisão deste Instrumento e responsabilização de seus 
dirigentes, prepostos ou sucessores; 
g) Prestar contas na forma e prazo estipulados neste Termo. 
O GESTOR DA PARCERIA obriga-se: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como 
as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados; 
c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de 
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59, da Lei n° 13.019 de 
2014; 
d) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação. 
Parágrafo Primeiro: Considera-se gestor do presente Termo de 
Colaboração o agente público responsável pela gestão da parceria, 
designado por ato publicado no Diário Oficial do Município, com poderes 
de controle e fiscalização. 
Parágrafo Segundo: É vedada, na execução do presente Termo de 
Colaboração, a participação como gestor da parceria ou como membro 
da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 
(cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com a ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, hipótese que deverá ser designado gestor ou 
membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do 
substituído. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Este Termo de Colaboração terá vigência de ...... (...) meses, conforme 
Plano de Trabalho, contados a partir da publicação do seu extrato no 
Diário Oficial do Munícipio, podendo ser prorrogada para cumprir o Plano 
de Trabalho, mediante termo aditivo, por solicitação da ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, devidamente fundamentada, formulada, no 
mínimo, 30 (trinta) dias antes de seu término. 
Paragrafo único: A prorrogação de oficio da vigência do Termo de 
Colaboração deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação dos recursos financeiros, limitada a exato do 
período do atraso verificado. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR E DO CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO 
É de R$ ........................... (...................................) o valor global deste 
Termo de Colaboração, que será repassado pela ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em conformidade 
com o Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho do 
prefalado processo, que a este termo também se integra para todos os 
efeitos legais. 
Parágrafo Único: A liberação dos recursos financeiros e os 
procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter 
início após a assinatura do presente instrumento e a publicação de seu 
extrato no Diário Oficial do Município. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas resultantes da execução deste Termo de Colaboração, 
para o exercício de 20xx, correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentários do Município: Programa de Trabalho nº .........., conforme 
Nota de Empenho nº. ........, datada de ............. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará contas à 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo de até 90 (noventa) dias a partir 
do término da vigência deste Termo ou no final de cada exercício, se a 
duração da parceria exceder um ano, apresentando elementos que 
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o 
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance 
das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a 
prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 
informações e documentos: 

a) Extrato da conta bancária específica e exclusiva; 
b) Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do 
documento, valor, dados da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e 
número do instrumento da parceria, com carimbo de atesto dos serviços 
e/ou materiais adquiridos com recursos oriundos do Termo de 
Colaboração; 
c) Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, 
quando houver; 
d) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o 
caso; 
e) Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o 
caso; 
f) Lista de entrega dos certificados dos concludentes do curso, quando 
for o caso. 
 

Parágrafo Primeiro: A não apresentação da Prestação de Contas no 
prazo estipulado, bem como o inadimplemento de quaisquer Cláusulas 
ou condições deste instrumento, acarretará a suspensão das parcelas 
vencidas previstas no Cronograma de Desembolso, até o cumprimento 
da obrigação e/ou devolução dos recursos pela ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, acrescidos de juros e correção monetária, a partir 
da data de seu recebimento, da forma estabelecida em lei. 
 

Parágrafo Segundo: As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer 
outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em 
nome da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e devidamente 
identificados com o número do Termo de Colaboração, e com a 
identificação do recebimento do material e/ou serviço prestado, devendo, 
ainda, serem devidamente arquivados, no próprio local da contabilidade, 
à disposição de órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, contados da aprovação das contas da ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, relativa ao 
exercício da concessão. 
 

Parágrafo Terceiro: A ausência da Prestação de Contas, no prazo e 
forma estabelecidos, ou a prática de irregularidades na aplicação dos 
recursos, sujeita a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL à 
instauração de Tomada de Contas Especial, para ressarcimento de 
valores, além de responsabilidade na esfera civil, se for o caso. 
Parágrafo Quarto: Serão glosados nas prestações de contas os valores 
que não atenderem ao disposto no artigo 53 da Lei n° 13.019/2014, 
pertinente à movimentação e aplicação dos recursos financeiros. 
Parágrafo Quinto: A prestação de contas relativa à execução do Termo 
de Colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos 
no Plano de Trabalho, bem como dos seguintes relatórios: 
a) Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e 
os comparativos de metas propostas com os resultados alcançados, a 
partir do cronograma acordado; 
b) Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante 
legal e o contador responsável, com a descrição das despesas e receitas 
efetivamente realizadas. 
 

Parágrafo Sexto: A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá 
apresentar prestação de contas parcial, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto vinculadas à parcela liberada, no 
prazo definido no Plano de Trabalho, que faz parte deste instrumento, 
quando houver previsão de mais de 1 (uma) parcela. 
Parágrafo Sétimo: O parecer técnico do gestor acerca da prestação de 
contas deverá conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto: 
a) os resultados já alcançados e seus benefícios; 
b) os impactos econômicos ou sociais; 
c) o grau de satisfação do público-alvo; 
d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do 
objeto pactuado. 
Parágrafo Oitavo: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA apreciará a 
prestação final de contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e 
cinquenta) dias, prorrogável, justificadamente, por igual período, após a 
entrega da prestação de contas final pela ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, devendo dispor sobre: 
a) aprovação da prestação de contas; 
b) aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando 
evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de 
que não resulte danos ao erário; ou 
c) rejeição da prestação de contas e a determinação da imediata 
instauração de tomada de contas especial. 
Parágrafo Nono: Constada irregularidade ou omissão na prestação de 
contas, será concedido prazo para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
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CIVIL a sanar ou cumprir a obrigação, no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, o 
qual não obedecido dará ensejo à apuração dos fatos, identificação dos 
responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos 
termos da legislação vigente. 
Parágrafo Décimo: As prestações de contas serão avaliadas: 
a) regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão 
dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a 
economicidade dos atos de gestão do responsável; 
b) regulares com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou 
qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte danos ao 
erário; 
c) irregulares, quando comprovadas qualquer das seguintes ocorrências: 
I - Omissão no dever de prestar contas; 
II - Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, ou antieconômico, ou de 
infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária operacional ou patrimonial; 
III - Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico; 
IV - Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
Parágrafo Décimo Primeiro: A autoridade competente para assinar o 
Termo de Colaboração é a responsável pela decisão sobre a aprovação 
da prestação de contas, tendo como base os pareceres técnico e 
financeiro, sendo permitida delegação a autoridades diretamente 
subordinadas. 
Parágrafo Décimo Segundo: Durante o prazo de 10 (dez) anos, 
contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo 
os documentos originais que compõem a prestação de contas. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO. 
O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n. º 13.019/2014 sem 
prejuízo de outros elementos deverá conter: 
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do 
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 
período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano 
de Trabalho; 
c) valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores 
comprovadamente utilizados; 
d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados 
pela organização da sociedade civil na prestação de contas; 
e) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das 
medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. 
Parágrafo Único: Na hipótese de não execução ou má execução de 
parceria em vigor ou de parceria não renovada, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, por ato próprio e 
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: 
a) retomar os bens públicos em poder da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que 
concedeu direitos de uso de tais bens; 
b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto 
previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação ou da ocorrência 
de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até o momento em que a 
administração assumiu essas responsabilidades. 
 

CLÁUSULA NONA: DA CONTABILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS 
RECURSOS 
As parcelas dos recursos transferidos no âmbito do Termo de 
Colaboração serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma 
de desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão 
retidas até o saneamento das impropriedades: 
a) quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e regular 
aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação 
aplicável, inclusive quando aferidos em procedimentos de fiscalização 
local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão repassador dos 
recursos e pelos órgãos de controle interno e externo da administração 
pública; 
b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, 
atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases 

programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da 
administração pública nas contratações e demais atos praticados na 
execução da parceria ou o inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL com relação a outras cláusulas básicas; 
c) quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar 
as medidas saneadoras apontadas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
Parágrafo Primeiro: Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua 
conta bancária. 
a) os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta 
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços; 
b) os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados 
e geridos em conta bancária específica aberta exclusivamente para cada 
ajuste, em instituição financeira pública indicada pela ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão 
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de 
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto 
lastreada em títulos da dívida pública; 
c) o plano de trabalho do presente Termo poderá ser revisto para 
alteração de valores ou metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao 
plano de trabalho original; 
d) os rendimentos das aplicações financeiras, quando autorizados serão 
obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos. 
Parágrafo Segundo: No caso de o Plano de Trabalho e o cronograma 
de desembolso preverem mais de 1 (uma) parcela de repasse de 
recursos, para recebimento de cada parcela, a ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL deverá: 
a) ter preenchido os requisitos exigidos na Lei n° 13.019/2014 para 
celebração da parceria; 
b) apresentar a prestação de contas da parcela anterior; 
c) estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS VEDAÇÕES NA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS 
É expressamente vedada a aplicação dos recursos liberados por força 
do presente Termo de Colaboração: 
a) Em finalidade alheia ao objeto da parceira; 
b) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos 
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e 
na lei de diretrizes orçamentárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos 
partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DESTINAÇÃO DOS BENS 
Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, 
a critério da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ser doados quando, após a 
consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a 
continuidade do objeto pactuado, observado o disposto neste Termo e 
na legislação vigente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 
Sendo o Termo de Colaboração rescindido por quaisquer dos motivos 
previstos na Cláusula Décima Quarta, bem como não tendo seu curso 
regular, os bens patrimoniais serão automaticamente revertidos à 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 
Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido, no caso de 
inadimplemento de qualquer Cláusula, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações: 
a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
b) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em 
qualquer documento apresentado; 
c) Verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a 
instauração de Tomada de Contas Especial. 
Parágrafo Primeiro: O Termo de Colaboração poderá, ainda, ser 
denunciado por livre consenso dos partícipes ou unilateralmente pela 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pela ocorrência de fato que torne 
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materialmente inexequível, ou infringência aos seus termos, ou, ainda, 
se o interesse público assim o recomendar. 
Parágrafo Segundo: Ocorrendo a Denúncia ou qualquer das hipóteses 
que implique em rescisão deste Termo de Colaboração ficam os 
partícipes responsáveis pelas obrigações decorrentes do prazo de 
vigência deste Instrumento, creditando-lhe, igualmente, os benefícios 
adquiridos no mesmo período. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL fica ciente de imediato que deverá devolver o saldo dos recursos 
recebidos e não aplicados à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, bem como 
prestar contas das despesas realizadas até a data da rescisão. 
Parágrafo Terceiro: A denúncia deverá ser comunicada por escrito e 
mediante notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, 
somente produzindo efeitos a partir desta data. 
Parágrafo Quarto: A rescisão do Termo de Colaboração deverá 
observar os princípios da ampla e prévia defesa e do contraditório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICIDADE 
A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que 
impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito 
neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato 
no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS 
SANÇÕES 
Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e 
com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 
c) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público 
ou celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ressarcir a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea b  desta Cláusula. 
Parágrafo Primeiro: A sanção estabelecida nas alíneas b e c desta 
Cláusula são de competência exclusiva do Secretário Municipal, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
Parágrafo Segundo: As sanções previstas nesta Cláusula incluem as 
dispostas na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETÍMA: DAS DIVERGÊNCIAS E CASOS OMISSOS 
As divergências e os casos omissos surgidos em decorrência da 
execução do presente ajuste serão dirimidos mediante entendimentos 
mútuos, reduzindo-se a escrito as soluções encontradas e em 
obediência à Lei n° 13.019/2014. Estabelecida, contudo, divergência 
inconciliável, será competente para dirimi-la e julgá-la a Vara da 
Fazenda Pública do Município de Manaus. 
 
E, por assim estarem ajustados, assinam o presente Termo de 
Colaboração em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 
um só efeito de legal. 
 
 

RADYR GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Secretário Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - 

SEMTEPI 
 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - _____________________ 
2 - _____________________ 
 
CPF nº                       CPF nº 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 057/2021 – GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o 
artigo 128, inciso Il da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 
121, da Lei n.1118 de 1º.9.1971; 

 
CONSIDERANDO o que preceitua a Instrução Normativa 

n. 001/2000 SEMAD, em seu art. 1º, § 1º; 
 

RESOLVE: 
 

I - DETERMINAR que o servidor Jesus Manoel Fidelis, 
matrícula nº 065.706-9 C, responda pelas atribuições da Função de 
Confiança, de Chefia e Assessoramento, símbolo FG-3, constante da 
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMMAS, no período de 23/08/2021 a 21/09/2021, 
com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da Função 
Gratificada, durante o impedimento legal da titular, a servidora Karen 
Yuri Suguiyama da Silva, matrícula nº 127.501-1 A, por motivo de férias 
regulamentares. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
AUTO POSTO TURISMO COMERCIO DE DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS, a LMO 
n° 333/2016 2ª RENOVAÇÃO sob o processo nº AMA2000045458, que 
autoriza a atividade Comercialização de Combustíveis, com finalidade de 
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores – 
composto por 03 (três) tanques de armazenamento sendo 01(um) Pleno 
com capacidade individual para 30m3, 01 (um) Bipartido em 15/15 e 01 
(um) Tripartido 10/101/10, totalizando volume de 90m3, com vencimento 
até 27/08/2023, sito na Av. Do Turismo, nº 6639 – Tarumã – 
Manaus/AM. 
 

 
 
 
 
 
 
PROMOAM AMAZONAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DISTRIBUIÇÃO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO 
n° 45/2019 1ª RENOVAÇÃO sob o protocolo n° AMA2000045192, que 
autoriza a atividade Serviços de carro de som para publicidade, com a 
finalidade de Autorizar o funcionamento do sistema sonoro do veículo 
VW/KOMBI placa OAG-9167 para realização de propaganda volante, 
com validade até: 25/08/2024, sito na Avenida Tarumã, N° 1156 – Praça 
14 de janeiro, Manaus – Amazonas. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 195 / 2021 - SEMINF/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no 
exercício das prerrogativasque lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,e 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto n 1.694, de 

09.09.93, alterado pelo Decreto n 2.772 de 28.03.95, alterado pelo 
Decreto 2.990 de 20.09.95, alterado pelo Decreto n 4.853 de 
08.02.2000, alterado pelo Decreto 5.473 de 22.02.2001, alterado pelo 
Decreto 5.706 de 18.07.2001, alterado pelo Decreto 5.932 de 
21.11.2001, alterado pelo Decreto 7.277 de 07.05.2004, alterado pelo 
Decreto 8.471 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito 
da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os 
Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a 
SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0309 de 5-10-09, alterado pelo 
Decreto nº 1.164 de 25-08-2011, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, como  Membro da Comissão Especial 
SEMINF, o senhor abaixo  relacionado: 

 
Nome Valor A Contar 

JOALISSON SALES MOTA 1.000,00 01.09.2021 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 26 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 196 / 2021 – SEMINF / GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

 
CONSIDERANDO a  Lei  nº 2.340, de 17 de setembro de 

2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura; 

 
CONSIDERANDO  os termos da   Lei  nº 2.622, de 1º de 

Julho de 2020, 
RESOLVE 

 
I -  DISPENSAR, a contar de 1º de setembro de 2021, o 

servidor adiante identificado, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Função Gratificada 
especificada, integrante da estrutura organizacional desta pasta. 
 

NOME FUNÇÃO SIMB. 
JAMMERSON CRUZ BARROS Chefia  e Assessoramento FG-3 

 
II -  DESIGNAR, a contar de 1º de setembro de 2021,a 

servidora adiante identificada, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, para exercer a Função Gratificada 
especificada, integrante da estrutura organizacional desta pasta. 
 

NOME FUNÇÃO SIMB. 
PAULA MARIA FELIX FROTA Chefia  e Assessoramento FG-3 

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

 
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 30 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

PORTARIA N° 197 / 2021 - SEMINF/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no 
exercício das prerrogativasque lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,e 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto n 1.694, de 

09.09.93, alterado pelo Decreto n 2.772 de 28.03.95, alterado pelo 
Decreto 2.990 de 20.09.95, alterado pelo Decreto n 4.853 de 
08.02.2000, alterado pelo Decreto 5.473 de 22.02.2001, alterado pelo 
Decreto 5.706 de 18.07.2001, alterado pelo Decreto 5.932 de 
21.11.2001, alterado pelo Decreto 7.277 de 07.05.2004, alterado pelo 
Decreto 8.471 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito 
da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os 
Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a 
SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0309 de 5-10-09, alterado pelo 
Decreto nº 1.164 de 25-08-2011, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, como  Membro da Comissão Especial 
SEMINF, os abaixo  relacionados: 
 

Nome Valor A Contar 
JORCELIA FARIAS DANTAS PIRES 2.500,00 01.09.2021 
VIVALDO FERREIRA DE MELO 2.500,00 01.09.2021 

 
I – DESIGNAR, como  Membro da Comissão Especial 

SEMINF, os abaixo  relacionados: 
 

Nome Valor A Contar 
NILDA DE ARAUJO COSTA 2.500,00 01.09.2021 
GEAN HOLANDA FERREIRA 2.500,00 01.09.2021 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 30 de Agosto de 2021. 
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PORTARIA N° 198 / 2021 - SEMINF/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,no 
uso das prerrogativas  que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,  e 
 

CONSIDERANDO a Edição do Decreto n 2.050, de 
04.03.1994, alterado pelo Decreto nº 2712 de 28.03.1995, alterado pelo 
Decreto 3.088, de 06.11.1995, alterado pelo Decreto nº 3.256 de 
19.03.1996, alterado pelo Decreto 4.140 de 08.04.1998, alterado pelo 
Decreto nº 4.526 de 20.04.1999, alterado pelo Decreto 5.058 de 
28.06.2000, alterado pelo Decreto 7.278 de 07.05.2004, alterado pelo 
Decreto 8.474 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito 
da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os 
Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a 
SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0310 de 5-10-09, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, da função de Membro da Comissão 
Especial SEMINF, os abaixo  relacionados: 
 

Nome Valor A Contar 
PAULO DE ARAUJO LIMA 1.200,00 01.09.2021 
JESSICA SOUZA  BRANDAO  DA COSTA 1.050,00 01.09.2021 

 
II - DESIGNAR,  como Membro da Comissão acima citada, 

os  abaixo relacionados: 
 

Nome Valor A Contar 
ELCEMILDES  MACIEL  DE OLIVEIRA 1.200,00 0109.2021 
GLEIZE DA SILVA FEITOSA 1.050,00 01.09.2021 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 30 de Agosto de 2021. 

 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA N.º 088/2021-FMDU/IMPLURB 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das 
atribuições legais conferidas pela legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 2.115, de 

27.04.2016, DOM n.º 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU, 

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 

30.01.2012, e ainda o que dispõe no art. 15, incisos I, II e art. 16, do 
Decreto Municipal n.º 5.018, de 29 de janeiro de 2021, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 da Lei 

Municipal n.º 2.723, de 30 de dezembro de 2020, 
 

CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão n.º 685/2019, 
constante na Ata 51ª Reunião Ordinária/CMDU de 11.12.2019 que 
deferiu a Adesão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - 
FMDU ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento-PROMINF/ MANAUS/FINISA, constantes no Processo 
Administrativo n.º 2019/00796/00824/0/000733, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA-SEMINF, no valor total de R$ 748.737,67 
(setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e 
sessenta e sete centavos), conforme Anexo Único desta Portaria. 
 

Art. 2º Descentralização de que trata esta Portaria tem 
como a celebração de termo aditivo do Contrato 011/2020-SEMINF, 
objeto referente a Obra de Implantação das Ciclovias (Ponta Negra, 
Boulevard Álvaro Maia, Av. das Torres), e Ciclo Faixas Recreativas (Av. 
Itaúba-Zona Leste e na Av. das Torres), que será realizado pela Unidade 
Gestora Executora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA-SEMINF, Oficio 2266/2021-DAF/SEMINF do dia 
19.08.2021, conforme Processo IMPLURB-SIGED 
N.º 2019/00796/00824/0/000562. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 02 de agosto de 2021. 
 

Anexo Único da Portaria N.º 088/2021-FMDU/IMPLURB 
N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 451 0142 1094 449051 0210 748.737,67 

Total: 748.737,67 

 
N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 26 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 089/2021-FMDU/IMPLURB 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das 
atribuições legais conferidas pela legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 2.115, de 

27.04.2016, DOM n.º 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU, 

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 

30.01.2012, e ainda o que dispõe no Art.15, incisos I e II, e Art.16, do 
Decreto Municipal n.º 5.018 de 29 de janeiro de 2021, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 § Único da Lei 

Municipal n.º 2.723, de 30 de dezembro de 2020, 
 
CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão n.º 685/2019, 
constante na Ata 51ª Reunião Ordinária/CMDU de 11.12.20190 que 
deferiu a Adesão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - 
FMDU ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento-Proveniente do PROMINF/MANAUS/FINISA, constantes no 
Processo Administrativo n.º 2019/00796/00824/0/000733, 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA-SEMINF, no valor total de R$ 4.087.499,71 (quatro 
milhões, oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 
setenta e um centavos), conforme Anexo Único desta Portaria. 
 

Art. 2º Descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto o Termo Aditivo do Contrato 030/2020-SEMINF, Obra de 
Requalificação Urbana e Viária na Cidade de Manaus- Requalifica VII-
Lote II, que será realizada pela Unidade Gestora Executora 270101-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, Oficio 
n.º 2124/2021-DAF/SEMINF do dia 04.08.2021, conforme Processo 
IMPLURB-SIGED N.º 2020/00796/00824/0/000052. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 2 de agosto de 2021. 
 

Anexo Único Portaria N.º 089/2021-FMDU/IMPLURB 
N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 451 0142 1094 449051 0210 4.087.499,71 

Total: 4.087.499,71 

 
N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 26 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO 
PORTARIA Nº090/2021/PRES/IMPLURB 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 

DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
 

CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano-IMPLURB, nos termos do disposto nos artigos 58 
inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº8.666/93, 
acompanhar, fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de 
um representante da Administração; 

 
CONSIDERANDO o teor do 2ºTermo Aditivo de Contrato 

nº 013/2019, celebrado entre o Instituto Municipal de Planejamento 
Urbano-IMPLURB e a empresa LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI; 

 

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

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor 
de Contrato são: 

- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da 
execução contratual; 
 

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais 
dos Contratos são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados ao município de Manaus, através do IMPLURB; 

II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras 
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 

III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços e obras contratadas; 

IV-  Indicar eventuais glosas das faturas. 
 

RESOLVE: 
 

I- INSTITUIR a composição da Comissão para 
Acompanhamento, Fiscalização e Atesto  da execução do 2ºTermo 
Aditivo de Contrato nº013/2019 de Prestação de Serviços de Locação de 
(01) veículo Automotor caminhonete (pick-up) cabine dupla motor 2.0, 
para atender as necessidades deste IMPLURB  constante do Processo 
Administrativo nº2019/00796/00824/0/000234-SIGED. 

 
II - DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como 

membros da referida Comissão: 
 

Servidor(a) Matrícula 
Gestor do Contrato:  

Raimunda Cláudia Frazão de Souza 114.328-0A 
Fiscais do Contrato:  

Maria Aparecida Fróz da Silva 114.333-6A 
Cilene Alves de Sena 114.309-3A 
Adalmir Mendes de Carvalho 114.309-34 

Suplente:  
Tarciana Mota Alexandre 110.165-0F 

 
III - DETERMINAR que na situação de impedimento do 

Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo, 
mediante despacho do titular da pasta. 
 

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

V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
operando seus efeitos a partir de 03/08/2021. 
 

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

Manaus, 23 de agosto de 2021 

 
 
 

PORTARIA N.º 091/2021-FMDU/IMPLURB 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das 
atribuições legais conferidas pela legislação vigente, 
 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 2.115, de 
27.04.2016, DOM n.º 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU, 
 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 
30.01.2012, e ainda o que dispõe no Art.15, incisos I e II, e Art.16, do 
Decreto Municipal n.º 5.018 de 29 de janeiro de 2021, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 § Único da Lei 

Municipal n.º 2.723, de 30 de dezembro de 2020, 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão n.º 237/2020, 
constante na Ata 24ª Ordinária Ordinária/CMDU de 17/06/20 que deferiu 
a Adesão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU ao 
Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento-
Proveniente do REQUALIFICA MANAUS, constante no Processo 
Administrativo n.º 2020/00796/00824/0/000283, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA-SEMINF, no valor total de R$ 215.870,93 
(duzentos e quinze mil, oitocentos e setenta reais e noventa e três 
centavos), conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Descentralização de que trata esta Portaria tem 

como objeto a contrapartida do Convênio da Suframa, referente a 
Revitalização da Infraestrutura Viária do Distrito Industrial de Manaus, 
que será realizado pela Unidade Gestora Executora 270101-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, conforme 
Ofício n.º 2310/2021-DAF-SEMINF de 23.08.2021, constante no 
Processo IMPLURB-SIGED N.º 2020/00796/00824/0/000418. 

 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, operando seus efeitos a partir de 02 de agosto de 2021. 
 

Anexo Único da Portaria N.º 091/2021-FMDU/IMPLURB 
N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 451 0142 1094 449092 0610 215.870,93 

Total: 215.870,93 

 
N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 30 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº 013/2019, celebrado em 03/08/2021. 
CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do Instituto 
Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa LEO RENT A 
CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI; 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato 
nº013/2019, por mais 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura 
do presente Contrato, com fulcro no art. 57 II da Lei 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, que tem como objeto a prestação de serviços de 
locação de (01) veículo Automotor tipo caminhonete (pick-up), na forma 
identificada no Anexo - I Termo de Referência, item 01 Edital Pregão 
Presencial nº012/2019/CML/PM/ – Ata de Registro de Preços 
nº040/2019-DIVRP/DEGCM/SEMEF. 
VALOR GLOBAL: O valor mensal do presente Termo importa a quantia 
de R$ 3.999,00 (três mil, novecentos e noventa e nove reais), 
perfazendo o valor global em R$ 47.988,00 (quarenta e sete mil, 
novecentos e oitenta e oito reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob o nº 2021/NE/00287, datado de 
02/08/2021 no valor de R$ 3.999,00 (três mil, novecentos e novecentos e 
noventa e nove reais) à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 560.201 – Instituto Municipal de Planejamento Urbano - 
IMPLURB - Programa de Trabalho:15.122.0011.2011.000 – Contratação 
de Serviços para Manutenção Funcional - Fonte: 0210000 – 
Arrecadação Própria de Entidades e Fundos - Natureza da Despesa: 
33903307 – Locação de Meios de Transporte – tipo veículos utilitários 
sem motorista. Este refere-se a cota para o mês de agosto/2021, 
liberada conforme disposição do Decreto nº5018, 29/01/2021 –DOM 
5020 – Programação Financeira. 
RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente ratificadas as 
demais cláusulas do Termo de Contrato primordial, que não tenham sido 
implícita ou explicitamente modificadas pelo presente Termo Aditivo. 
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 2019/00796/00824/ 
0/00234 – Art. 57 II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 

Manaus, 03 de agosto de 2021 

 
 

 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE 
MEDIDA COMPENSATÓRIA Nº 0015/2021 

 
O INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, 
por meio de seu representante legal, designado consoante Diretor 
Presidente CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO brasileiro, casado, 
engenheiro civil portador do CPF nº. 099773842-15 e RG nº 332388 
SSP/AM, nomeado por força do Decreto de 1° de Janeiro 2021, com 
publicação no Dom nº 4999, recebe da empresa ENGECO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA, sociedade comercial, estabelecida nesta 
cidade, Av Urucará n°595, Bairro Cachoeirinha, CEP n° 69.065-180, 
inscrita no CNPJ sob o n° 04.959.557/0001-05, a obrigação abaixo 
descrita, a qual constitui objeto do PROCESSO ADMINISTRATIVO 
nº 2011/796/824/05463 (processo da medida compensatória 
n° 2016.00796.00824.0.006878), registrada na Decisão CMDU n° 0754/16, 
registrada na Ata da 40° Reunião Ordinária de 10 de Outubro de 2016. 
DO OBJETO (S): O Compromissário DEVEDOR, reconheceu 
expressamente a responsabilidade da medida compensatória  no valor 
de R$ 272.336,22 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS 
E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e executou a 
construção de 02 (dois) quiosque (N° 04 e 05) no Parque Cultural de 
Esporte e Lazer Ponta Negra, conforme projeto anexo ao processo da 
medida compensatória n° 2016.00796.00824.0.006878, no valor de   R$ 
235.129,70 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E 
NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), com acréscimo, após 
modificações no projeto aprovados pela Gerência de Engenharia – GEN, 
no valor de R$ 91.945,97 (NOVENTA E UM MIL NOVECENTOS E 
QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), 
aprovado na Decisão nº 286/2021 do CMDU, registrada na Ata da nº 4 
reunião extraordinária, de 16 de Agosto de 2021, perfazendo o valor total 
de R$ 327.075,67 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, SETENTA E 
CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). 
Pelo presente documento, o INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, reconhece como satisfeitos 
os objetivos técnicos, administrativos e financeiros oriundos do TERMO 
DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA 
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS   Nº 0052/2016, 
reconhecendo também o cumprimento do valor total da Medida 
Compensatória no valor de R$ R$ 272.336,22 (DUZENTOS E SETENTA 
E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS 
CENTAVOS), com exceção feita a eventuais vícios redibitórios e 
encargos exclusivos da COMPROMISSÁRIA. 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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Conforme Decisão nº 286/2021 do CMDU, a quantia que ultrapassou o 
valor total da Medida Compensatória devida pela empresa, R$ 54.739,45 
(Cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e 
cinco centavos), será compensada numa futura Medida Compensatória a 
ser devida pela empresa ou pelo grupo que a mesma faz parte. 
 

Manaus, 26 de Agosto de 2021 

 
 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE 
MEDIDA COMPENSATÓRIA Nº 0016/2021 

 
O INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – 
IMPLURB, por meio de seu representante legal, designado consoante 
Diretor Presidente CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO brasileiro, 
casado, engenheiro civil portador do CPF nº. 099773842-15 e RG 
nº 332388 SSP/AM, nomeado por força do Decreto de 1° de Janeiro 
2021, com publicação no Dom nº 4999, recebe da empresa BIG 
TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA, sociedade empresária 
limitada, com sede nesta cidade Manaus-AM, na Rua dos Barés n° 425, 
Bairro Centro, CEP n° 69005-020, devidamente inscrita no CNPJ/MF 
n° 06.317.393/0001-48, a obrigação abaixo descrita, a qual constitui 
objeto do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 11883/2021, registrada na 
Decisão CMDU n° 0255/21, registrada na Ata da 27° Reunião Ordinária 
de 04 de Agosto de 2021. 
DO OBJETO (S): O Compromissário DEVEDOR, reconheceu 
expressamente a responsabilidade da medida compensatória, e realizou 
o pagamento no valor de R$ R$ 12.214,13 (DOZE MIL, DUZENTOS E 
CATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS). 
Pelo presente documento, o INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, reconhece como satisfeitos 
os objetivos técnicos, administrativos e financeiros oriundos do TERMO 
DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA 
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS   Nº 0021/2021, com 
exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos exclusivos da 
COMPROMISSÁRIA. 
 

Manaus, 31 de Agosto de 2021 

 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  MOBILIDADE URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 091/2021 – GAB/IMMU 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da competência que 
lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO c/c o 
Decreto de 01 de janeiro de 2021. 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei federal 

nº 8.666/93; 
 
CONSIDERANDO o Contrato nº. 015/2019, celebrado 

entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU e a Empresa 

ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA-EPP, cujo objeto é 
prestação de serviços de esgotamento, desobstrução de fossa séptica, 
sumidouros e filtros anaeróbicos nas dependências do IMMU, terminais 
de integração e terminais de bairros/linhas de ônibus administrado pelo 
IMMU; 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as notas fiscais, faturas e/ou recibos, 
referentes à execução do contrato nº. 015/2019 e seus termos aditivos: 
 

GESTORES DO CONTRATO 
NOME MATRÍCULA 

PEDRO HENRIQUE GUIANA S. ALCANTARA 060.393-7A 
  

FISCAIS TITULARES 
NOME MATRÍCULA 

EDSON GAMA DA CRUZ 060.095-4A 
FRANCISCO RAFAEL BARROSO FERREIRA 060.291-4B 
FRANCISCO RODRIGUES 060.203-5A 
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA ARRUDA 060.199-3A 
JONAS FERREIRA CAVALCANTE 060.156-0A 
MÁRIO JORGE FERREIRA MAKLOUF 060.154-3A 

FISCAIS SUPLENTES 
NOME MATRÍCULA 

DELCIRENE SOUZA DE ASSUNÇÃO 060.205-1A 
JONAS OLIVEIRA DE MOURA 060.081-4A 

 
II – ESTABELECER que durante o impedimento de 

qualquer fiscal titular, respondam os suplentes pelas atribuições desta 
Portaria; 

 
III – CONVALIDAR que este ato retroage seus efeitos para 

26 de agosto de 2021; 
 
IV – REVOGAR as disposições em contrário. 

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

 
Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de 

Mobilidade Urbana – IMMU, Manaus 30 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 015/2019-
IMMU. 
PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e ESGOTEC 
Serviços de Transportes Ltda-EPP. 
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência de prazo contratual, por período de 12 (doze) meses. 
VIGÊNCIA: O presente aditivo compreende o período 27/08/2021 a 
26/08/2022. 
VALOR: O valor total do presente Termo Aditivo é de R$ 33.600,00 
(trinta e três mil e seiscentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditivo foram empenhadas parcialmente sob a Nota de Empenho 
n.º 2021NE00679, de 25/08/2021, no valor de R$ 373,34 (trezentos e 
setenta e três reais e trinta e quadro centavos) à contar da seguinte 
programação orçamentária: Unidade Orçamentária 58201 Programa de 
Trabalho 15.122.0011.2011.0000 Fonte de Recurso 06100000 Natureza 
da Despesa 33903916, ficando o saldo remanescente a ser empenhado 
conforme liberação orçamentária. 
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2021.77000.77028. 
0.006156-IMMU; Art.57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

Manaus (AM), 26 de agosto de 2021. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
 

 

 
 

DOM | Edição 5174 | Página 34 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Termo de Distrato ao Contrato nº 002/2021-IMMU. 
CONTRATANTES: O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU 
e a empresa Tecway Serviços de Locação e Equipamentos Ltda. 
OBJETO: Por ato unilateral, fica rescindido o Contrato nº 002/2021 – 
IMMU, cujo objeto é a prestação dos serviços de locação de veículos, 
tipo popular, sem motorista e sem combustível, para uso nas esferas 
logística e operacional, com manutenção total por conta da contratada. 
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.° 2021.77000. 
77022.0.013637, artigos 78, XII e 79, I, todos da Lei Federal 
n° 8.666/93.. 
 

Manaus, 27 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE BENS E 
SERVIÇOS COMUNS torna público, para conhecimento dos 
interessados: 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 166/2021-CML/PM 
(Processo n. 2021/16330/20696/00050 – UGCM/SEMAD) 
 
OBJETO: Eventual fornecimento de material hidráulico (niple, flange, 
torneira e outros) para atender aos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus 
participantes do Registro de Preços. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/2021-CML/PM 
(Processo n. 2020/1637/1072 – SEMSA) 
 
OBJETO: Contratação de serviços de operação de sistema de 
radiocomunicação com rádio operador para operar a frota a fim de 
atender as necessidades do Programa SAMU 192 Manaus, da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
 
Editais disponíveis: a partir do dia 02/09/2021 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 17/09/2021 às 09h45. 
Início das sessões: dia 17/09/2021 às 10h00. 
 
Maiores informações: 

 
Os Pregões Eletrônicos serão realizados em sessão 

pública, através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o 
endereço eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 

todas as indicações de tempo constantes no edital. 
 
Contato: 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h, e-mail: 

cml.se@pmm.am.gov.br. 
 
 

Manaus, 31 de agosto de 2021. 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE SAÚDE 
torna público, para conhecimento dos interessados: 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/2021-CML/PM 
(Processo n. 2021/1637/0375 – SEMSA) 
 
OBJETO: Eventual fornecimento de medicamentos (alopurinol, 
alendronato de sódio, ondansetrona e outros) para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. 
Thomas - FDT, conforme quantidade, especificações técnicas, regras e 
condições estabelecidas no Termo de Referência, através de Registro 
de Preços. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 169/2021-CML/PM 
(Processo n. 2021/1637/0380 – SEMSA) 
 
OBJETO: Eventual fornecimento de insumos odontológicos (cone 
acessório de guta percha, creme dental, espátula de plástico e outros), 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme 
quantidade, especificações técnicas, regras e condições estabelecidas 
no Termo de Referência, através de Registro de Preços. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 170/2021-CML/PM 
(Processo n. 2021/1637/0395 – SEMSA) 
 
OBJETO: Eventual fornecimento de insumos químico-cirurgicos (lanceta 
descartável e seringa descartável) para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde - SEMSA conforme quantidade, especificações técnicas, 
regras e condições estabelecidas no Termo de Referência, através de 
Registro de Preços. 
 
Editais disponíveis: a partir do dia 02/09/2021 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 17/09/2021 às 09h45. 
Início das sessões: dia 17/09/2021 às 10h00. 
 
Maiores informações: 

 

Os Pregões Eletrônicos serão realizados em sessão 
pública, através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o 
endereço eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

 

Contato: 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h, e-mail: 
cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 31 de agosto de 2021. 

 
 

 
 

Publicações Diversas 
 
 
QUÍMICA CREDIE LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a 
Outorga de Uso de Recurso Hídrico nº 307/2021, que autoriza a 
Captação de água subterrânea por poço tubular, localizada 
Av. Abiurana, nº 585, Distrito Industrial I, nas coordenadas geográficas: 
03°06’55,290”S e 59°57’46,008”O, Manaus-AM, com validade de 
05 anos. 
 
 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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