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DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
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 teor do Ofício nº 649/2022 –
GPG/PGM
e
o
que
consta
nos
autos
do
Processo nº 2022.02287.02343.0.022556 (Siged) (Volume 1),
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 26-10-2022,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
a servidora CAROLINA SOEIRO ABREU do cargo de Assessor
Técnico I, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM;
II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 01-11-2022,
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 ADRIANA
SOUZA DINELLY para exercer o cargo mencionado no inc. I, integrante
da estrutura organizacional da PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO – PGM, objeto da Lei nº 1.015, de 14 de julho de 2006,
alterada pela Lei nº 2.285, de 28-12-2017.

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO
MANAUSMED/SEMAD,
identificado;

o

Memorando

nº

079/2022

–

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 5.864/2022 –
SEMAD e o que consta nos autos do Processo
nº 2022.18911.18923.0.022278 (Siged) (Volume 1), resolve

Manaus, 07 de novembro de 2022.
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de
13-10-2022, 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, o servidor DANIEL FERNANDES DE LIMA do
cargo de Assessor Especial I, simbologia CAE-3, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, com exercício no SERVIÇO
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED.
Manaus, 07 de novembro de 2022.

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
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 teor do Ofício nº 2.441/2022 –
GS/SEMEF e o que consta nos autos do Processo
nº 2022.11209.15440.0.071712 (Siged) (Volume 1), resolve
NOMEAR, a contar de 07-11-2022, 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 LIZANDRA CERDEIRA DE
OLIVEIRA para exercer o cargo de Assessor II, simbologia CAD-2,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, objeto da
Lei nº 2.828, de 20-12-2021.

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO
MANAUSMED/SEMAD,

o

Memorando

nº

079/2022

–

Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 5.864/2022 –
SEMAD e o que consta nos autos do Processo
nº 2022.18911.18923.0.022278 (Siged) (Volume 1), resolve
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de
05-10-2022, 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, o servidor GABRIEL MATOS MALHEIRO do
cargo de Assessor III, simbologia CAD-1, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, com exercício na
SUBSECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.

NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
os candidatos identificados no Anexo Único deste Decreto, aprovados no
Concurso SEMSA – Edital 002/2021, homologado mediante Decreto de
25 de agosto de 2022, publicado na Edição nº 5.414 do Diário Oficial do
Município, de 25-08-2022, e republicado na Edição nº 5.442 do Diário
Oficial do Município de 07-10-2022, para exercerem em caráter efetivo, o
cargo de Agente Comunitário de Saúde, para os distritos especificados,
pertencente à estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE – SEMSA.
Manaus, 07 de novembro de 2022.

Manaus, 07 de novembro de 2022.

ANEXO ÚNICO

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição
nº 5.414 do Diário Oficial do Município de 25-08-2022, e republicado na
Edição nº 5.442, do Diário Oficial do Município de 07-10-2022, que
homologou o Resultado Final do Concurso Público para provimento de
1.822 (um mil, oitocentos e vinte e duas) vagas e formação de cadastro
de reserva, para o cargo de Especialista em Saúde – Nível Superior,
Assistente em Saúde (níveis médio, médio técnico e fundamental da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, objeto do Edital nº 002/2021 –
Prefeitura de Manaus;
CONSIDERANDO os termos do memorando nº 0152/2022
– SUBGS/SEMSA, que solicita a nomeação de 100 (cem) candidatos
aprovados no Concurso Público, Edital nº 002/2021, para os cargos de
Assistente em Saúde (níveis médio, médio técnico e fundamental) da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;
CONSIDERANDO os artigos 70 e 75 da Lei nº 1.118,
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos
Município de Manaus, combinado com os itens 6, 7 e 8
Edital nº 002/2021 – Prefeitura de Manaus – Secretaria Municipal
Saúde – SEMSA;

de
do
do
de

CONSIDERANDO a 5ª Retificação do Edital nº 002/2021
publicada na Edição DOM nº 5.286 de 15 de fevereiro de 2022, quanto a
distribuição de vagas e locais dos bairros e a 7ª Retificação do Edital
nº 002/2021 publicada na Edição DOM nº 5.291 de 22 de fevereiro de
2022, que inclui locais de trabalho das comunidades rurais;
CONSIDERANDO a planilha do Demonstrativo de Impacto
Orçamentário – Financeiro da SEMSA, ratificada pela Subsecretaria de
Orçamento e Projetos – SUBORP/SEMEF, que opina pelo deferimento
do pleito;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.040/2022 –
DIVAT/GTRAB/GABIN/SEMSA e o que consta nos autos do Processo
nº 2022.01637.01412.0.006755 (Siged) (Volume 1), resolve

INSCRIÇÃO
209233563
209003788
209233493
209233804
209108970
209233967
209159885
209239755
209238549
209202347
209242670
209240040
209240500
209245989
209242861
209155761
209172273
209239510
209174351
209068965
209015326
209163571
209231606
209231438
209023065
209064926
209123015
209057329
209193525
209231643
209245079
INSCRIÇÃO
209069939
209233498
209235159
209052085
209131391
209234740
209234207
209246185
209193509
209095504
209142641
209234004
209111617
209113257
209160468
209149449
209195727
209142681
209084954
209244518
INSCRIÇÃO
209008667
209093749
209028536
209002998
209231740
209144085
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AS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE II
DISTRITO DE SAÚDE NORTE
NOME
CHARLES DELGADO LIMA
MAIK TEIXEIRA LEAO
ELDERSON SILVA DE SOUZA
ERIKSON DA SILVA BALBI
LUIZ HENRIQUE TARGINO RABELO
RUANN PEDROZA CHAVES
JOÃO FREDERICO PEREIRA SCHMIDT
RONALDY MAGALHÃES DE SOUZA
ROBERTO VALERIO FILHO
SIMONE DA GAMA ARAÚJO
KELLY ANNY CASTRO DO AMARAL
FABIOLA GIRÃO PESSOA
GLEISE LEAL DE OLIVEIRA
FILIPE ROCHA DE ARAÚJO
ANTONIA ELIENE RODRIGUES PEREIRA
MARTA GLEISE MAIA DA SILVA
ALESSANDRA DOS SANTOS VIEIRA
MARIA RAIMUNDA GOMES RODRIGUES
PATRICIA MOURA SOUSA
FRANCILENE MACHADO DOS SANTOS
KEISSIANE DOS SANTOS VIEIRA
GABRIELA PETILLO NEVES AUZIER
VINICIUS SOUZA DE PAULA
LAISE BASTOS LIMA
GABRIEL GALÚCIO DA SILVA
JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS
BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUZA
LEIDE MARA FERREIRA ARANHA
ALICE GABRIELLE MACIEL DOS SANTOS
JULIANA DE SOUSA REBELO
FERNANDA PINHEIRO DA SILVA
DISTRITO DE SAÚDE SUL
NOME
RICARDO CRUZ DA SILVA FILHO
JAMILE FILGUEIRA DE ALMEIDA CONTINO
KARLA ROBERTA LOUREIRO DE SOUZA MELO
THALAYNICK MASCARENHAS DE LIMA
GIVANILDA MONTEIRO MOTA
CLÁUDIO HENRIQUE VIANA LIMA
SILVIA ANDREIA SOUZA DA SILVA
MIGUEL ALVES PRIMO FILHO
SAMUEL BRASILEIRO DA SILVA
GIOVANNA MANGABEIRA DE LIMA E SILVA
VLADIMIR JOSÉ NASCIMENTO DE LIMA
JEFERSON VIEIRA NAVARRO
LICIA KELLEN DE ALMEIDA ANDRADE
YASMIN OLIVEIRA DE ABREU NARANJO
BEATRIZ DE ARAÚJO SILVA
NATASHA DOS SANTOS BRAGANÇA
THOMAS YVES RIBEIRO DANTAS
RAFAEL LUIZ TIUBA DE JESUS SALES
LIDIA NADIRA WHIBBE EVANGELISTA
WILLACE SOUZA
DISTRITO DE SAÚDE OESTE
NOME
WILLACE DA SILVA SOUZA
ANDRÉA SOUZA DE ABREU
CLEOMARA BARBOSA BORGES
ANDREW DO NASCIMENTO BENTES
TARCIANA DO PRADO CORREA
PAULO DENYS DE MEDEIROS SILVA

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
1º PCD / 26°
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
209243271
209106061
209200405
209149646
209037284
209023681
209006045
209055888
209006997
209233573
209042300
209102408
209243414
209026986
INSCRIÇÃO
209006102
209075022
209161241
209045228
209236441
209024036
209027435
209144854
209232152
209162453
209070711
209073651
209126901
209198550
209189128
209132794
209112743
209232596
209075216
209243799
209177449
209232678
209186659
209204365
209007921
INSCRIÇÃO
209112822
209166716
209000304
209149145

DIEGO GUEDES DA SILVA
MIKE MOREIRA DE OLIVEIRA DIAS
BEATRIZ BARBOSA ALCOFORADO
MARA MICHELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO
JOYCEANNE DE ARAÚJO SANTANA
DINE NEVES PADILHA
LUIZ CARLOS DE SOUZA MACIEL
DANIELLA NEGREIROS ALVES
YASMIN LIRA DE MORAES
ANGELINA MARIA TRINDADE DOS ANJOS
KARINE MENDONÇA NOBRE
THAÍS LOHANA PEREIRA RIBEIRO
LEONARDO QUARESMA HERNANDES
JULIANE COELHO SILVA
DISTRITO DE SAÚDE LESTE
NOME
ESTER DE FREITAS VIANA
ABIUDE OLIVEIRA DE SOUZA
RUBERLANDIA COSTA DA SILVA
OTAVILCIA SILVA DE MOURA
ANDERSON ROBERTO DA ROCHA PINHEIRO
SHIRLENE DA SILVA COLARES
PAULO SERGIO RAMOS LEITE
JOHNATTA FRAN IZEL GUIMARAES
MIDIAN SANCHES DE SOUZA
EDSON RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
ELIENE LEÃO DE SOUZA
ROSA MONTES MOTTA
VIVIANE DA SILVA BENTO
RAYLANE SANTOS DA SILVA PENA
ALDEMIZA DA SILVA BRANDÃO
FRANCISCO SERGIO ALVES PEREIRA
MAYANA ISABEL SERRÃO DOS SANTOS
NILZELANE VIEIRA CARVALHO
ANNA KAROLINE FERNANDES CARVALHO
DEUZA ODETE OLIVEIRA DA COSTA
RAYSSA DA SILVA SILVEIRA
KELIENE ELOI DE OLIVEIRA
EDNEY DA SILVA MOTA
ANTÔNIO PAULO COELHO GUIMARÃES
ERONILDO SAMPAIO DE MEDEIROS
DISTRITO DE SAÚDE RURAL
NOME
LEONARDO THIAGO DOS SANTOS SILVA
VANDERLON UCHOA DE MENDONÇA
FABIANE LIZARDO DA ENCARNAÇÃO
ARIANA RODRIGUES DE SOUZA

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 235/2022-GS

7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
1º PCD / 36º

DECLARAR autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL,
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
1º PCD/47º
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º

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 1.254/2022 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, subscrito pela Diretora-Presidente da Manaus
Previdência;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2022.18911.18923.0.022487,
RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora
DANIELA CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYON, DiretoraPresidente, vinculada à estrutura organizacional da MANAUS
PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, no período de 03 a 09-11-2022, em
virtude de Licença Médica;
II – DESIGNAR a servidora LYVIA BELÉM MARTINS
GUIMARÃES, Diretora de Administração e Finanças, matrícula
nº 000.275-5 A, para responder cumulativamente, pelas atribuições do
cargo mencionado no item I deste ato, sem direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento
legal da titular.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA
CASA CIVIL, em Manaus, 07 de novembro de 2022.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 234/2022-GS
TORNA SEM EFEITO Portaria
Delegação na forma que especifica.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333
do DOM de 02-05-2022;

por

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE 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 5.302, publicado na Edição 5333
do DOM de 02-05-2022;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração
e publicação do ato por meio do Ofício nº 1.255/2022 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, subscrito pela Diretora de Administração e Finanças da
Manaus Previdência;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2022.18911.18923.0.021743, resolve
TORNAR SEM EFEITO a Portaria por Delegação
nº 214/2022-GS, publicada na Edição 5455 do DOM de 31-10-2022, que
declarou autorizado o afastamento da servidora DANIELA CRISTINA
DA EIRA CORRÊA BENAYON, Diretora-Presidente, vinculada à
estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA
CASA CIVIL, em Manaus, 07 de novembro de 2022.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.482/2022-GSAL
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de Férias Regulamentares.
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 5.302, publicado na Edição 5333
do DOM de 02-05-2022;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 070/2022 – GEPES/DAF/SEMSEG, subscrito pelo
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2022.9000.90004.0.019756, resolve
CONSIDERAR DESIGNADO que o servidor JOSÉ DA
SILVA MENDES, Chefe de Divisão de Suporte, simbologia DAS-2,
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Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
matricula nº 123.211-8 F, responda, cumulativamente, pelas atribuições
do cargo de Diretor de Departamento de Operações, simbologia DAS-3,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL – SEMSEG, no período de 01 a
30-09-2022, com direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício do cargo, em substituição ao titular ROBSON DE OLIVEIRA
FALCÃO CESAR, afastado em virtude de Férias Regulamentares.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de novembro de
2022.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de novembro de
2022.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.484/2022-GSAL
ENQUADRA servidor efetivo, 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,
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.483/2022-GSAL
CONCEDE Licença-Prêmio 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 5.302, publicado na Edição 5333
do DOM de 02-05-2022;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
identificado;
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 125.09.2022 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2022.18000.19340.0.019010, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-10-2022,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 24-02-1997 a
23-02-2007, LICENÇA-PRÊMIO o servidor IVAN MARANHAO DE
SOUZA, Professor Nível Médio, matrícula nº 060.111-0 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333
do DOM de 02-05-2022;
CONSIDERANDO os artigos 24, 29, 30 e 31 da Lei
nº 1.126, de 05-06-2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras
e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o Parecer nº 0727/2022 – CEF/SEMED,
da Comissão de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos
da Secretaria Municipal de Educação, que opina pelo deferimento do
pleito;
CONSIDERANDO
o
disposto
no
Parecer
nº 165.04.2022 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do
pedido, acolhido pela Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o Despacho da Subsecretaria de
Orçamentos e Projetos da SEMEF, não coloca nenhum impedimento
quanto ao deferimento do pleito na questão orçamentária;
CONSIDERANDO o encaminhamento para elaboração e
publicação por meio do Ofício nº 8677/2022 – SEMED/GS, subscrito
pela Secretária 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 2021.18000.18125.0.021171, resolve
CONSIDERAR ENQUADRADA a servidora GINA MARIA
TEIXEIRA ABREU BONIFACIO, Professor Nível Superior, matrícula
nº 063.696-7 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, na forma a seguir:
Padrão
“2”
”2”
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Referência
“C”
“F”

Enquadramento
Funcional e Financeiro
Tempo de Serviço

A contar de
06-05-2011
06-05-2011

Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de novembro de
2022.

Superior, 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, 07 de novembro de
2022.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.485/2022-GSAL
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 5.302, publicado na Edição 5333
do DOM de 02-05-2022;
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 3º, inc. VI, 7º a
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados 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 Profissionais do Magistério,
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal
de Educação;
CONSIDERANDO o Parecer nº 3300/2022 – CAD/SEMED,
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de
Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por
intermédio do Ofício nº 9669/2022 – SEMED/GS, subscrito pela
Secretária 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 2022.18000.19969.0.020827, resolve
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de
02-05-2015, o servidor ALDENOR SILVA SIQUEIRA, matrícula
nº 087.276-8 C, nomeado para provimento no cargo de Professor Nível
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 080/ 2022 – PGM
A SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os Avisos de Férias do exercício de
2021/2022 com justificativas,
RESOLVE:
TRANSFERIR, o usufruto de férias dos servidores abaixo
identificados, por necessidade de serviços do quadro de Pessoal da
Procuradoria Geral do Município, constantes na Escala de Férias do
exercício de 2022, objeto da Portaria nº 070/2021 - PGM:
SERVIDOR

ESCALA 2022

PABLO DA SILVA NEGREIROS
RICARDO KANEKO TORQUATO
GERALDO UCHOA DE AMORIM JUNIOR
ALDENAIRA PAULA DE FREITAS
SUELY CRISTINA COLLYER CAVALCANTE

NOV
NOV
NOV
DEZ
DEZ

MÊS DA TRANSFERÊ
NCIA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 07 de novembro de 2022.

CONSIDERANDO o art 67, da Lei Federal nº 8.666/93,
que prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante especialmente designado para
atestar o cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração
Pública;
CONSIDERANDO o art. 73 a 76, da Lei 8.666/93,
que prevê a composição de uma Comissão para acompanhar,
fiscalizar e atestar os serviços e notas fiscais, referente à execução do
Contrato.
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
si celebrados;
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são:
I – Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual;
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos fiscais
Contratuais são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das atribuições
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados a Casa Militar;
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, recibos e/ou
notas fiscais.
RESOLVE:

DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: PGM
SERVIDOR: PEDRO LIBERATO MESQUITA PALMEIRA FILHO
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE MANAUS
REGIME: ESTATUTÁRIO
DECRETO:19.10.22
SITUAÇÃO: NOMEAR
DECLARO
- VEÍCULO CHEVROLET SPIN ACTIV7, 2019;
- LOTE NO BAIRRO ALTO ESPLANADA, GOVERNADOR VALADARES/MG.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
Declaração feita em conformidade com o art. 2º, da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”

I – CRIAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Contrato nº 004/2022-CM, e subsequentes
Termos aditivos, celebrados entre a entre o município de Manaus por
intermédio da CASA MILITAR e a empresa F. B. SOLUÇÕES
SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO
LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação
e desinstalação de condicionadores de ar, com fornecimento de
peças, componentes e acessórios, Conforme Ata de Registro de Preço
nº 022/2022-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD resultante do Pregão
Eletrônico nº 238/2021-CML/PM, composta pelos servidores abaixo
relacionados:
GESTÃO DO CONTRATO
Tiago Constâncio Mota – Matrícula 137.604-7A
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Gabriel Alcântara Henriques – Matrícula 137.454-0A
Irivaldo Lima dos Santos – 137.315-3A
Sued dos Santos Mestrinho – 137.386-2B
SUPLENTE DA GESTÃO DO CONTRATO
Fernando Manoel Alves Bahia – 137.593-8C
SUPLENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO
Leonardo Monteiro dos Reis – Matrícula 123.242-8C
Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 10 de
outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

CASA MILITAR

Manaus-AM, 04 de novembro de 2022.
PORTARIA Nº. 020/2022-DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
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Manaus-AM, 04 de novembro de 2022.

PORTARIA Nº. 021/2022-DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o art 67, da Lei Federal nº 8.666/93, que
prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
por um representante especialmente designado para atestar o
cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração Pública;

PORTARIA Nº. 022/2022-DAF/CM

CONSIDERANDO o art. 73 a 76, da Lei 8.666/93, que
prevê a composição de uma Comissão para acompanhar, fiscalizar e
atestar os serviços e notas fiscais, referente à execução do Contrato.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

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

CONSIDERANDO o art 67, da Lei Federal nº 8.666/93, que
prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
por um representante especialmente designado para atestar o
cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração Pública;

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

CONSIDERANDO o art. 73 a 76, da Lei 8.666/93, que
prevê a composição de uma Comissão para acompanhar, fiscalizar e
atestar os serviços e notas fiscais, referente à execução do Contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos fiscais
Contratuais são:

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

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das atribuições
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados a Casa Militar;

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são:

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, recibos e/ou
notas fiscais.
RESOLVE:
I – CRIAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Contrato nº 005/2022-CM, e subsequentes
Termos aditivos, celebrados entre a entre o município de Manaus por
intermédio da CASA MILITAR e a empresa ÔMEGA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva, instalação e desinstalação de condicionadores de ar, com
fornecimento de peças, componentes e acessórios, Conforme Ata de
Registro de Preço nº 022/2022-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD
resultante do Pregão Eletrônico nº 238/2021-CML/PM, composta pelos
servidores abaixo relacionados:

I – Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual;
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos fiscais
Contratuais são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das atribuições
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados a Casa Militar;
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, recibos e/ou
notas fiscais.
RESOLVE:

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Gabriel Alcântara Henriques – Matrícula 137.454-0A
Irivaldo Lima dos Santos – 137.315-3A
Sued dos Santos Mestrinho – 137.386-2B

I – CRIAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Contrato nº 006/2022-CM, e subsequentes
Termos aditivos, celebrados entre a entre o município de Manaus por
intermédio da CASA MILITAR e a empresa PAIVA CONSTRUÇÕES
LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de condicionadores de ar, com fornecimento de peças,
componentes e acessórios, Conforme Ata de Registro de Preço
nº 022/2022-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD resultante do Pregão
Eletrônico nº 238/2021-CML/PM, composta pelos servidores abaixo
relacionados:

SUPLENTE DA GESTÃO DO CONTRATO
Fernando Manoel Alves Bahia – 137.593-8C

GESTÃO DO CONTRATO
Tiago Constâncio Mota – Matrícula 137.604-7A

SUPLENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO
Leonardo Monteiro dos Reis – Matrícula 123.242-8C

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Gabriel Alcântara Henriques – Matrícula 137.454-0A
Irivaldo Lima dos Santos – 137.315-3A
Sued dos Santos Mestrinho – 137.386-2B

GESTÃO DO CONTRATO
Tiago Constâncio Mota – Matrícula 137.604-7A

Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 10 de
outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

SUPLENTE DA GESTÃO DO CONTRATO
Fernando Manoel Alves Bahia – 137.593-8C
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SUPLENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO
Leonardo Monteiro dos Reis – Matrícula 123.242-8C
Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 10 de
outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Manaus-AM, 04 de novembro de 2022.

 Verificar se a prestação de serviços (bem como seus preços e
quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento
contratual e instrumento convocatório;
 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços;
 Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais;
 Encaminhar as notas fiscais à Gerência de Orçamento e Finanças GEORF, devidamente atestadas, logo após o serviço prestado. A
apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em
desacordo com a Lei nº 4.320/64 ensejará o não pagamento.
II – DETERMINAR que na situação de eventual
impedimento do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as
respectivas funções relativas à gestão, mediante despacho do titular da
Pasta, devendo, em situação afim, em caso de impedimento de um dos
fiscais, o gestor do contrato assumir as funções relativas à fiscalização.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

III – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria praticados a contar de 3 de novembro de 2022.
Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.
Manaus, 7 de novembro de 2022.

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DO
CONTRATO Nº 025/2022 – SEMEF
PORTARIA Nº 173/2022–GS/SEMEF
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em exercício – SEMEF, na
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO que cabe à SEMEF, nos termos do
disposto no art. 58, inciso III, no art. 67 e no art. 73, da Lei nº 8.666/93,
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos celebrados através
de um representante da Administração; e
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
si celebrados;
RESOLVE:
I – CONSTITUIR Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato n° 025/2022 – SEMEF / VOX SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA., referente a “serviços de manutenções
evolutivas e corretivas com suporte técnico e operacional do Sistema de
Licenciamento Integrado Municipal – SLIM, conforme estabelecido no
Projeto Básico (autos do processo nº 2022.11209.15434.0.068792 –
SIGED)”, composta pelos servidores abaixo relacionados:
GESTOR DO CONTRATO:
Alain Gian Ribeiro da Costa – Matrícula n° 124.296-2E.
RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO CONTRATO:
 Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem como os
atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da
documentação para formalização dos procedimentos que envolvam a
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de
sanções, extinção dos contratos, dentre outros, conforme diretrizes
definidas pelo titular da Pasta;
 Nos casos de aditivo de alteração ou reequilíbrio, acompanhar as
tratativas, verificando os valores dos itens contratados.
FISCAIS DO CONTRATO:
1. Cândido Antônio Freitas Areas – Matrícula n° 135.084-6C;
2. Orleilson Cavalcante Amazonas – Matrícula n° 108.513-1D;
3. Sandra Maria Dias Dantas – Matrícula n° 012.856-2A;
4. Marcela Seixas Ferreira de Castro – Matrícula n°132.751-88
(Suplente).

EXTRATO DO CONTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços
nº 025/2022, celebrado em 3/11/2022.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a
empresa VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
3. OBJETO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se
a prestar à CONTRATANTE serviços de manutenções evolutivas e
corretivas com suporte técnico e operacional do Sistema de
Licenciamento Integrado Municipal – SLIM, conforme estabelecido no
Projeto Básico (autos do processo nº 2022.11209.15434.0.068792 –
SIGED).
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa na
quantia de R$ 808.800,00 (oitocentos e oito mil e oitocentos reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato foram empenhadas conforme Nota de Empenho
nº 2022NE01248, datada de 31/10/2022, no valor de R$ 67.400,00
(sessenta e sete mil e quatrocentos reais), à conta da seguinte rubrica
orçamentária: Unidade Orçamentária 16101 – Secretaria Municipal de
Finanças e Tecnologia da Informação, Programa de Trabalho
04.126.0007.2022.0000 – Contratação de Serviços Especializados em
Tecnologia da Informação, Fonte de Recurso 15000000 – Recursos não
Vinculados de Impostos, Natureza da Despesa 33904094 – Serviço de
Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e
Software de TIC, ficando o restante a ser empenhado conforme
programação orçamentária.
6. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses,
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante
Termo Aditivo, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal
n° 8.666/93.
7. SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO:
Helyn Fortes Sih, matrícula nº 121.866-2C.

RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO:
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas
e pela qualidade dos serviços prestados à SEMEF;

DOM | Edição 5459 | Página 8

Manaus, 3 de novembro de 2022.

Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
EDITAL
O Departamento de Auditoria Fiscal e Cadastro Mobiliário DEAFM, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação – SEMEF, INTIMA o contribuinte abaixo relacionado, a
recolher os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentar defesa
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste:
01 – LVA TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM DESPACHOS
ADUANEIROS EIRELI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 220682-01
AUTO DE INFRAÇÃO: 202200000573
INFRINGÊNCIA: Art. 34 da Lei nº 254/94, que obriga os contribuintes
prestadores de serviços a proceder a alteração de dados cadastrais, no
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ocorrência do fato.
O presente Edital e as cópias dos documentos encontramse à disposição dos contribuintes ou de seus representantes legais,
devidamente autorizados, no Departamento de Auditoria Fiscal e
Cadastro Mobiliário - DEAFM, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º andar,
sala 206 – Centro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº 483/2022-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 572/2022-GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, publicada no Diário Oficial do Município – DOM edição
nº 5.456, cad.1, de 01-11-2022, que promoveu à aposentadoria do servidor
JOÃO BATISTA DOS SANTOS, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO as indicações constantes da Comunicação
Interna nº 075/2022 – GSEC/SEMAD, de 03-11-2022, e o que mais consta da
instrução do Doc. SIGED nº 2022.16330.16332.9.044080,
RESOLVE:

Manaus, 04 de novembro de 2022.

I – DISPENSAR, a contar de 1º-11-2022, o servidor JOÃO
BATISTA DOS SANTOS, matrícula 010.951-7 A, do exercício de
Função Gratificada, nomenclatura Chefe de Setor, simbologia FG-01,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD.
II – DESIGNAR, a contar de 1º-11-2022, o servidor
MARCOS ANDRÉ CHAVES SARKIS, matrícula 063.500-6 B, para o
exercício da Função de que trata o item precedente, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, em
conformidade com o disposto no art. 5º da Lei Delegada nº 011, de 31 de
julho de 2013, c/c a Lei nº 2.078, de 30-12-2015.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Manaus, 04 de novembro de 2022.

PORTARIA Nº. 021/2022 – GAB/CGM
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício
da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica
do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o art. 5° da Lei Municipal nº 2.944, de
01 de setembro de 2022, publicada no DOM 5419, de 01/09/2022; e
CONSIDERANDO
a
Portaria
por
Delegação
nº 29.326/2022 – GSAL que designa substituta de servidora afastada em
virtude de Licença Médica, publicada no DOM 5447;
RESOLVE
CONCEDER Gratificação Técnica à servidora abaixo
identificada, em virtude de Licença Médica;
NOME

PONTOS GTC

PERÍODO

SILVYA DAYANNY FRANÇA DE JESUS

100

13/10/22 a 11/11/2022

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

CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, CONVOCA o(s) responsável(is)
legal(is) da(s) empresa(s) L C SECULOS LTDA, vencedora(s) do
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 046/2021 –
CML/PM – “Eventual fornecimento de material de expediente (lápis, papel,
pasta, grampeador e outros) para atender aos órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus,
participantes do Registro de Preços”, através do Sistema de Registro de
Preços, regulamentado pelo Decreto nº 5.111, de 16 de julho de 2021, a
fim de que compareça(m) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação do presente ato, para manifestação a respeito do processo
n° 2022.15848.15852.9.017759, no prédio da Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, situada na Av.
Compensa, n.º 770, Vila da Prata, no horário das 08h às 14h.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.
Manaus-AM, 04 de novembro de 2022.

Manaus, 28 de outubro de 2022.
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CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, CONVOCA o(s) responsável(is)
legal(is) da(s) empresa(s) V V REFEIÇÕES LTDA, vencedora(s) do
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 147/2021 –
CML/PM – “Eventual contratação de serviço de buffet para atender aos
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura
de Manaus, participantes do Registro de Preços”, através do Sistema de
Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 5.111, de 16 de julho
de 2021, a fim de que compareça(m) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
a contar da publicação do presente ato, para manifestação a respeito do
processo n°2022.16330.16377.9.041476, no prédio da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, situada na
Av. Compensa, n.º 770, Vila da Prata, no horário das 08h às 14h.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.
Manaus-AM, 04 de novembro de 2022.

Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as
demais cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do
processo nº 2022.70500.70501.0.016774.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2022NE01456 em 03/10/2022,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 10.302.0079.2080.0000 – Assistência
à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de Recurso:
17590208 – Recursos Vinculados a Fundos - Contribuição Funserv
Servidor; Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar,
Odont. e Laboratoriais no valor de R$19.716,38 (dezenove mil, setecentos
e dezesseis reais e trinta e oito centavos), referente ao período de
01/10/2022 a 30/11/2022, ficando o restante a ser empenhado de acordo
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício.
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do
Contrato será comprometido no exercício subsequente, no mesmo
Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2023.
6. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 03 de outubro de 2022.

CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, CONVOCA o(s) responsável(is)
legal(is) da(s) empresa(s) NARIKLECE MEDEIRO FURTADO EIRELI,
vencedora(s) do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
nº 267/2021 – CML/PM – “Eventual fornecimento de fogão doméstico,
liquidificador, bebedouro e outros para atender aos órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus,
participantes do Registro de Preços”, através do Sistema de Registro de
Preços, regulamentado pelo Decreto nº 5.111, de 16 de julho de 2021, a
fim de que compareça(m) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação do presente ato, para manifestação a respeito do processo
n°2022.23000.23001.9.144034, no prédio da Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, situada na Av.
Compensa, n.º 770, Vila da Prata, no horário das 08h às 14h.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.
Manaus-AM, 04 de novembro de 2022.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 7º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 064/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): F J R SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI –
EQUILIBRIUM MEDICAL.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir a
especialidade de Cardiologia (Diagnose e Terapia) no objeto do
contrato primitivo, conforme Projeto Básico e Edital de

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 082/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): M D S LABORATÓRIOS LTDA – LAB-CLÍNICA.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato
original por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de
saúde especializados em 1.3.9 509047 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E
TERAPIA: especializado em realização de EXAME DE PATOLOGIA
CLÍNICA, conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2018MANAUSMED/SEMAD, e incluir a especialidade de Exame de Anatomia
Patológica e Citopatologia no objeto do contrato primitivo, preservandose as demais cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do
processo nº 2022.70500.70501.0.021360.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de
R$29.028,02 (vinte e nove mil, vinte e oito reais e dois centavos),
podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos
segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2022NE01618 em 31/10/2022, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic. de
Manaus; Programa de Trabalho: 10.302.0079.2080.0000 – Assistência à
Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de Recurso: 17590208 –
Recursos Vinculados a Fundos - Contribuição Funserv Servidor; Natureza da
Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no
valor de R$2.419,00 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais), referente ao
período de 01/11/2022 a 30/11/2022, ficando o restante a ser empenhado de
acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício.
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do
Contrato será comprometido no exercício subsequente, no mesmo Programa
de Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2023.
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7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/11/2022 e término em 01/11/2023.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 621/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e

Manaus, 31 de outubro de 2022.

CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega
competência à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento –
SUBGAP;
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
EXTRATO
1. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 083/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.

CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 025/2021, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA e AJ REFEIÇÕES EIRELI;
CONSIDERANDO
a
contratação
de
empresa
especializada no serviço de fornecimento de alimentação preparada com
logística de entregas da alimentação, serviço de copeiragem,
conservação de alimentos e descarte de resíduos, para atender a
demanda do programa SAMU e SOS Vida da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA.

3. CONTRATADO(A): MARIA NETE VIANA MARTINS.

RESOLVE:

4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato
original por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de
saúde especializados em 1.2.10 509084 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA:
especializado em consulta eletiva; e 1.2.11 509093 SERVIÇOS DE
PSICOLOGIA: especializado em terapia, conforme Projeto Básico e Edital de
Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as
demais cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do processo
nº 2022.70500.70501.0.021365.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de R$7.012,00
(sete mil e doze reais), podendo ser diminuído ou aumentado em função
da demanda dos segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2022NE01617 em 31/10/2022,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 10.302.0079.2080.0000 – Assistência
à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de Recurso:
17590208 – Recursos Vinculados a Fundos - Contribuição Funserv
Servidor; Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e
Odontológicos no valor de R$584,33 (quinhentos e oitenta e quatro reais e
trinta e três centavos), referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022,
ficando o restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no
exercício subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis
Orçamentárias de 2023.

I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 292/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5351- Caderno II, página 13, de
26 de maio de 2022.
II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
NOME

MATRÍCULA

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

ANA CRISTINA LIMA TEIXEIRA
LIDIA OLIVEIRA DE FREITAS
CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA
LUCIANO ANGELO PINTO

116.018-4F
066.035-3A
112.412-9C
108.128-4A

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO
FISCAIS DO
CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

III - A presente designação de fiscais opera efeitos a contar
de 1º de setembro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 7 de novembro de 2022.

7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/11/2022 e término em 01/11/2023.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 31 de outubro de 2022.

PORTARIA Nº 622/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega
competência à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento –
SUBGAP;
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RESOLVE:

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Contrato
nº 024/2018 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da SEMSA, e AUTOVEL SERVIÇOS E LOCAÇÕES
DE VEÍCULOS LTDA-ME;
CONSIDERANDO a prestação de serviços de lavagem e
limpeza e desinfecção, nos veículos do SAMU desta Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, conforme especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência, considerando o
Pregão Eletrônico nº 117/2018-CLM/PM.
RESOLVE:
I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 556/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5436, página 10, de 29 de
setembro de 2022.
II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
NOME

MATRÍCULA

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

LIDIA OLIVEIRA DE FREITAS
ARISMAR GALENO DO NASCIMENTO
LUCIANO ANGELO PINTO
CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA

066.035-3A
119.398-8B
108.128-4A
112.412-9C

I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 479/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5409, páginas 17 e 18, de 18 de
agosto de 2022.
II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
NOME

MATRÍCULA

NÚBIA PEREIRA DA CRUZ

129.971-9D

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO
ELSON REIS SANTOS
SILVIO DE LIMA FERNANDES
MONICA SIMAO CABRAL
JANDER RAMOS LIBORIO
ROSINEZ BENEDITA COSTA SANTANA
MANOEL BINDÁ DE SOUZA
EVERTON DE FREITAS GOMES

082.781-9A
110.947-2A
108.704-5A
109.057-7A
109.826-8A
109.100-0A
108.437-2A
082.027-0B

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO

FISCAIS DO
CONTRATO

FISCAIS SUPLENTES

III - A presente designação de fiscais opera efeitos a contar
de 1º de setembro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO

Manaus, 7 de novembro de 2022.

FISCAIS DO
CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

III - Esta designação de fiscais opera efeitos a contar de 4
de setembro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 7 de novembro de 2022.

PORTARIA Nº 624/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega
competência à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento –
SUBGAP;

PORTARIA Nº 623/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega
competência à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento –
SUBGAP;
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 010/2021 - Prorrogação, que celebram entre si o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e
CARBOXI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA;
CONSIDERANDO
a
contratação
de
empresa
especializada em fornecimento ininterruptos de gases medicinais
liquefeitos e gasosos com e sem comodato de tanques criogênicos,
misturadores, monitor de óxido nítrico e cilindros de aço e outros, para
atender as necessidades dos Estabelecimentos de Assistência à Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme quantidade,
especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de
Referência e no Edital n.º 063/2021 - CML/PM.

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 001/2022, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA e Sr. João Plácido Dodo;
CONSIDERANDO a locação de imóvel situado à Rua
Afonso Pena, nº 8, esquina com Av. Tarumã, 1001 – Praça 14 de
Janeiro, Manaus-AM, destinado ao funcionamento da Central
Administrativa do Programa SAMU 192 Manaus, da Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA.
RESOLVE:
I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 295/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5351, página 14, de 26 de maio
de 2022.
II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
NOME

MATRÍCULA

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

ANA CRISTINA LIMA TEIXEIRA
LIDIA OLIVEIRA DE FREITAS
LUCIANO ANGELO PINTO
CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA

116.018-4F
066.035-3A
108.128-4A
112.412-9C
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FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO
FISCAIS DO
CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
III - A presente designação de fiscais opera efeitos a contar
de 1º de julho de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 7 de novembro de 2022.

PORTARIA Nº 626/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega
competência à Subsecretaria Municipal de Gestão Administrativa e
Planejamento – SUBGAP;
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Sexto Termo Aditivo ao Contrato
nº 020/2017 – Prorrogação Excepcional e Decréscimo de Prazo, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, e Limpamais Serviços de Limpeza
EIRELLI – EPP;

PORTARIA Nº 625/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega
competência à Subsecretaria Municipal de Gestão Administrativa e
Planejamento – SUBGAP;

CONSIDERANDO os serviços de limpeza e conservação,
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme
Item 04 (10 postos) e Item 05 (10 postos), Lote 01, Ata de Registro de
Preços nº 155/2016-DIREP/SEMSA, resultante do Pregão Presencial
nº 135/2016-SCLS/CML/PM para atender as necessidades do Programa
SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA.
RESOLVE:

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 458/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5402, página 06, de 09 de
agosto de 2022.

CONSIDERANDO o Sexto Termo Aditivo ao Contrato
nº 009/2017 – Prorrogação Excepcional, que entre si celebram o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e DPL Consultoria e Serviços de Seleção e Agenciamento de
mão de obra EIRELI – ME;

II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.

CONSIDERANDO o serviço continuado de telefonia para
atuar na Central de Regulação do Programa SAMU 192 Manaus da
Secretaria Municipal de Saúde, resultante do Pregão Eletrônico
nº 198/2016-SCLS/CML/PM, de acordo com o quantitativo estipulado no
Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA.
RESOLVE:
I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 313/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5355, páginas 26, de 1º de junho
de 2022.

NOME

MATRÍCULA

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

ANA CRISTINA LIMA TEIXEIRA
CLÁUDIA TEIXEIRA DA SILVA
LIDIA OLIVEIRA DE FREITAS
DENNER AUGUSTO CORREA COSTA

116.018-4F
112.412-9C
066.035-3A
122.544-8A

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO
FISCAIS DO
CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

III - A presente designação de fiscais opera efeitos a contar
de 1º de outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 7 de novembro de 2022.

II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
NOME

MATRÍCULA

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

DENNER AUGUSTO CORREA COSTA
LIDIA OLIVEIRA DE FREITAS
ROBERTO JOAQUIM DE SOUSA NETO
CRISTIANE ARAUJO DA SILVA

122.544-8A
066.035-3A
097.495-1C
107.891-7A

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO
FISCAIS DO
CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

III - A presente designação de fiscais opera efeitos a contar
de 1º de outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 7 de novembro de 2022.

PORTARIA Nº 627/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega
competência à Subsecretaria Municipal de Gestão Administrativa e
Planejamento – SUBGAP;
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
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CONSIDERANDO o Quarto Termo Aditivo ao Contrato
nº 005/2019 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e R.
Scotti Comércio de Equipamentos de Comunicação Ltda – EPP;

NOME

MATRÍCULA

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

MANOEL BINDA DE SOUZA
LIDIA OLIVEIRA DE FREITAS
ELESSANDRA DA SILVA SICSU
ELAINE SANT ANA ALVES

108.437-2A
066.035-3A
065.914-2B
107.644-2A

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO
FISCAIS DO
CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

CONSIDERANDO a prestação de serviços de locação,
manutenção preventiva, preditiva e corretiva de um Sistema de
Comunicação de Voz e de Dados, via Rádio Híbrido (analógico/digital),
para atender a necessidade do Programa SAMU da Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA.

III - A presente designação de fiscais opera efeitos a contar
de 1º de agosto de 2022.

RESOLVE:

Manaus, 7 de novembro de 2022.

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

I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 314/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5355, página 26, de 01 de junho
de 2022.
II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
NOME

MATRÍCULA

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

ROBERTO JOAQUIM DE SOUSA NETO
LUCIANO ANGELO PINTO
DENNER AUGUSTO CORREA COSTA
CLÁUDIA TEIXEIRA DA SILVA

097.495-1C
108.128-4A
122.544-8A
112.412-9C

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO
FISCAIS DO
CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

III - A presente designação de fiscais opera efeitos a contar
de 1º de outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 629/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega competência
à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento – SUBGAP;
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Manaus, 7 de novembro de 2022.

CONSIDERANDO o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 001/2021 - Prorrogação, que celebram entre si o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e
SERVCAR DIESEL LTDA - EPP;

PORTARIA Nº 628/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega competência
à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento – SUBGAP;
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Segundo Termo Aditivo ao Contrato
nº 030/2019 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da SEMSA, e RIO MEDI COMÉRCIO, ASSISTÊNCIA
E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR EXP. & IMP. - EIRELI;
CONSIDERANDO a prestação de serviços de manutenção
corretiva e preventiva, com reposição de peças, nos desfibriladores do
Programa SAMU 192 Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de
Saúde de Manaus – SEMSA.

CONSIDERANDO os serviços de manutenção corretiva,
com fornecimento de peças, de equipamentos elétricos/eletrônicos,
marcenaria e metalúrgica de macas dos veículos adaptados
pertencentes à frota do programa SAMU 192 da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme quantidade, especificações técnicas, regras e
condições estabelecidas no Termo de Referência, nos termos do Edital
do Pregão Eletrônico nº 134/2020 – CML/PM.
RESOLVE:
I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 302/2022- GCONT/
SEMSA, publicada no DOM nº 5351, página 17, de 26 de maio de 2022.
II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
NOME

MATRÍCULA

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

ARISMAR GALENO DO NASCIMENTO
LUCIANO ANGELO PINTO
IARA CABRAL CORREIA DA SILVA
CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA

119.398-8B
108.128-4A
123.002-6B
099.755-2B

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO
FISCAIS DO
CONTRATO
FISCAL SUPLENTE

III - A presente designação de fiscais opera efeitos a contar
de 1º de outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

RESOLVE:

Manaus, 7 de novembro de 2022.

I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 298/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5351-Caderno II, página 15, de
26 de maio de 2022.
II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
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PORTARIA Nº 630/2022-GCONT/SEMSA

RESOLVE:

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e

I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 300/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5351 - Caderno II, página 16, de
26 de maio de 2022.

CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega competência
à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento – SUBGAP;
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 019/2021, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA e SEVEN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA;
CONSIDERANDO a contratação de serviço de operação
de sistema de radiocomunicação com rádio operador para operar a frota,
para atender as necessidades do Programa SAMU 192 Manaus da
Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA, de acordo com o Pregão
Eletrônico nº 167/2021 – CML/PM e Termo de Referência.

II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
NOME
ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO
MIRIAM BENTES FERNANDES
FLAVIO DE OLIVEIRA CECIM
DIEGO LUCAS MACEDO PEREIRA
LIDIA OLIVEIRA DE FREITAS

MATRÍCULA
082.781-9A
098.094-3B
111.384-4A
107.611-6A

FUNÇÃO
GESTOR DO CONTRATO
FISCAIS DO CONTRATO

066.035-3A

FISCAL SUPLENTE DO
CONTRATO

III – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais e/ou Recibos.
IV – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar de 1º de outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

RESOLVE:

Manaus, 7 de novembro de 2022.

I - CESSAR os efeitos da Portaria nº 301/2022GCONT/SEMSA, publicada no DOM nº 5351 - Caderno II, páginas 16 e
17, de 26 de maio de 2022.
II - DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
NOME

MATRÍCULA

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO

082.781-9A

ROBERTO JOAQUIM DE SOUSA NETO
DENNER AUGUSTO CORREA COSTA
LUCIANO ANGELO PINTO
LIDIA OLIVEIRA DE FREITAS

097.495-1C
122.544-8A
108.128-4A
066.035-3A

FUNÇÃO
GESTOR DO
CONTRATO
FISCAIS DO
CONTRATO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

FISCAL SUPLENTE

III - A presente designação de fiscais opera efeitos a contar
de 1º de outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 7 de novembro de 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II
da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão Municipal de Licitação CML, pertinente ao Pregão Eletrônico
nº. 224/2022 – CML/PM.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
RESOLVE:

CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no DOM nº 5086, de 30 de abril de 2021, que delega competência
à Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento – SUBGAP;

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro da
CML/PM, relativa ao procedimento licitatório referente à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes odontológicos para atender às
necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde
(SEMSA), conforme quantitativos, especificações, regras e condições
estabelecidas no Termo de Referência, as empresas a seguir relacionadas: WN
COMERCIO ODONTO-CIRÚRGICO LTDA, para o item abaixo relacionado
com seu respectivo valor total: 01: R$ 637,40 (seiscentos e trinta e sete reais e
quarenta centavos); R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
EPP, para o item abaixo relacionado com seu respectivo valor total: 02:
R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos reais).

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de Empenho
no valor total constante nas propostas das licitantes vencedoras.

CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 028/2018, que celebram entre si o Município de Manaus, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e SERVCAR DIESEL LTDA - EPP;

Manaus, 04 de novembro de 2022.

PORTARIA Nº 631/2022-GCONT/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO a prestação de serviços referente a
serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças
das Embarcações do Programa SAMU 192 Manaus da SEMSA, de
acordo com o Pregão Eletrônico nº 097/2018 – CML/PM.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 2925/2022-SEMED/GS

2

Valquindar Ferreira
Mar Júnior

137.279-3 A

Gabinete da Subsecretaria
Vice-Presidente
de Gestão Educacional

3

Anézio Ferreira Mar
Neto

113.006-4 B

Departamento de Gestão
Educacional

4

Francinaldo Mendes
Nogueira
Angela Célia Sousa de
Almeida

Divisão de Ensino
Fundamental
Divisão de Ensino
Fundamental

105.303-5 A

Secretário

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da
competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

5
6

Evaldo Bezerra
Pereira

094.688-5 A

Departamento Geral de
Distritos

Membro

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.765, publicado no Diário
Oficial da União em 11 de abril de 2019, Edição 70-A, Seção 1 – Extra,
Página 15, que instituiu a Política Nacional de Alfabetização;

7

Leandro Anjos Silva

127.543-7 A

Divisão de Avaliação e
Monitoramento

Membro

8

Claudia Regina
Rodrigues Nazaré
Magalhães

108.105-5 B

Divisão de Educação
Infantil

Membro

CONSIDERANDO as contribuições realizadas pelo Grupo
de Trabalho constante na Portaria nº 0424/2020-SEMED/GS, publicada
no Diário Oficial do Município de Manaus Edição 4832, de 05/05/2020,
no período de 05/05/2020 a 31/03/2021;

9

Maria Inêz Pereira de
Alcântara

063.686 -0 B

Divisão de
Desenvolvimento
Profissional do Magistério

Membro

10

Hercilaine Virgínia
Oliveira Alves

103.651-3 A

Gabinete da Subsecretaria
de Gestão Educacional

Membro

11

Leís da Silva Batista

099.143-0 D

13

Suely Ribeiro Coelho
Chaves
Luiz Astrolábio Pires

115.532-6 A

14

Eliete Queiroz Carvalho

063.246-5 A

15

Rennan Ramalho
Marques Lins

121.369-5 A

CONSIDERANDO as contribuições realizadas pelos Grupos
de Trabalho constantes nas Portarias nº 0594/2021-SEMED/GS e
nº 2020/2021-SEMED/GS, publicadas no Diário Oficial do Município de
Manaus Edições 5131, de 01 de julho de 2021, e 5239, de 09 de dezembro
de 2021, respectivamente, no período de 01/04/2021 a 31/12/2021 e Portaria
Nº 1391/2022-SEMED/GS, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias;
CONSIDERANDO o que consta
2022.18000.19308.9.161108, datado de 24.08.2022,

no

Processo

12

16
17

RESOLVE:
I – CONSTITUIR Comitê Executivo, formado por servidores
da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e representantes
convidados do Conselho Municipal de Educação, do Conselho de
Alimentação Escolar, do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB, das Universidades e da Comissão de
Educação da Câmara Municipal de Manaus, para definir a Política
Municipal de Alfabetização, na forma do anexo único desta Portaria.

18

19
20

112.837-0 A

Coordenador

079.525.9 A

Departamento de
Planejamento
Departamento de
Planejamento
Divisão de Pessoal
Divisão de Informação e
Estatística
Assessoria Jurídica

Membro

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Subsecretaria de
Membro
Infraestrutura e Logística
Representante do Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal de
Elaine Ramos da Silva
079.341-8 A
Convidado
Educação
Representante do Conselho de Alimentação Escolar e do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Conselho de Alimentação
Escolar / Conselho
Municipal de
Marcus Libório de Lima
086.196-0 D
Convidado
Acompanhamento e
Controle Social do
FUNDEB
Representantes das Universidades
Universidade do Estado do
Monica Silva Aikawa
Convidado
Convidado
Amazonas
Representante da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus
François Vieira da Silva
Comissão de Educação Convidado
Convidado
Matos
CMM
Ruth Salgado Neres

097.877-9 B

Parágrafo único. Poderão participar convidados de
quaisquer órgãos, entidades públicas, privadas ou da sociedade civil que
tenham conhecimento relevante sobre o objeto deste Comitê.
II – ESTABELECER o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
permitida uma prorrogação por igual período, para que o Comitê Executivo
cumpra o objeto da Portaria e para que o Secretário do Comitê Executivo
apresente relatório conclusivo dos trabalhos para o Subsecretário de Gestão
Educacional, e, posteriormente, à Secretária Municipal de Educação.
III – As deliberações do Comitê serão pela maioria simples
dos membros presentes em reunião.
IV – ESTABELECER que as funções do Comitê não sejam
remuneradas, sendo consideradas de interesse público relevante.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de outubro de 2022.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato n. 078/2022, celebrado em 17/10/2022.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa PLASTIC COMERCIO VAREJISTA
E ATACADISTA DE DESCARTAVEIS LTDA.
3. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se
a entregar ao CONTRATANTE copos plásticos, cumbuca, pratos
plásticos e colher de plástico para suprir as necessidades das
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de
Manaus para o ano de 2022, identificados no Termo de Referência,
conforme memorando n. 066/2022 – DESLOG, Diagnóstico da
Necessidade, Impacto Financeiro, edital do Pregão Eletrônico
nº 1421/2021 do Centro de Serviços Compartilhados – CSC do Governo
do Estado do Amazonas, Ata de Registro de Preços n. 0076/2022-1,
Notas de Empenho e demais documentos constantes do processo
n. 2022.18000.19201.0.017992.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa na
quantia de R$ 6.702.000,00 (seis milhões, setecentos e dois mil reais).

ANEXO ÚNICO

Nº
1

SERVIDOR (A)
Dulcinea Ester Pereira
de Almeida

COMITÊ EXECUTIVO
SERVIDORES DA SEMED
MATRÍCULA
REPRESENTAÇÃO
084.419-5 D

Gabinete da Secretária

FUNÇÃO
Presidente

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o n. 2022NE03267, datada de
17/10/2022, à conta da seguinte rubrica orçamentária:
18101.12.361.0051.2118.0000.15000000.33903021, no valor de
R$ 2.010.600,00 (dois milhões, dez mil e seiscentos reais),
n. 2022NE03268, datada de 17/10/2022, à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 18101.12.365.0066.2067.0000.15000000.33903021, no
valor de R$ 1.072.320,00 (um milhão, setenta e dois mil, trezentos e
vinte reais), n. 2022NE03269, datada de 17/10/2022, à conta da seguinte
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rubrica
orçamentária:
18101.12.361.0082.2091.0000.15000000.
33903021, no valor de R$ 167.550,00 (cento e sessenta e sete mil,
quinhentos e cinquenta reais), n. 2022NE03270, datada de 17/10/2022,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.367.
0073.2102.0000.15000000.33903021, no valor de R$ 100.530,00 (cem
mil, quinhentos e trinta reais), ficando o saldo remanescente a ser
empenhado durante o exercício de 2023.
6. PRAZO: O presente termo vigerá durante 12 meses, a contar da data
de sua assinatura e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de
todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
PORTARIA Nº 088/2022-GS/SEMMAS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE, no uso da competência que lhe confere os
artigos 86, inciso IV e 128, inciso II da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que cabe à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, nos termos do disposto
nos artigos 58, inciso III, 67 e 73, e seus respectivos parágrafos da Lei
nº 8.666/93, acompanhar, fiscalizar a execução dos contratos celebrados
através de um representante da Administração,

Manaus, 17 de outubro de 2022.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
PORTARIA Nº 072/2022–GS / SEMTEPI
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II da Lei Orgânica do Município
de Manaus / AM.
CONSIDERANDO o teor no Termo de Contrato
Nº 010/2022, celebrado entre a empresa Kaele Ltda e esta Secretaria
Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação/SEMTEPI;
RESOLVE
DESIGNAR os servidores relacionados abaixo como
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Termo de
Contrato Nº 010/2022 e seus respectivos Termos Aditivos, caso
necessário, nos termos do Art. 67, 73 a 76 da Lei Nº 8.666/93.
GESTORA DO CONTRATO
Servidor

Matrícula
140.328-1B
MEMBROS COMISSÃO DO CONTRATO
Servidor
Matrícula
Breno Henrique Andrade Pinto
141.163-2A
Gustavo Henrique Souza Nunes
099.587-8B
Priscila de Araújo Moura
139.002-3B
SUPLENTE (GESTOR/MEMBRO)
Servidor
Matrícula
Fábio da Silva Araújo
134.218-5D
Rafael Lima Almeida

Esta portaria terá seus efeitos a contar do recebimento do
veículo.
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 04 de Novembro de 2022.

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, por meio da SEMMAS;
II – Verificar se a entrega de materiais, a execução de
obras ou a prestação de serviços (bem como, seus preços e
quantitativos), estão sendo cumpridas 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.
CONSIDERANDO a decisão judicial, oriunda do Processo
nº 0000197-12.2019.5.11.0016, decorrente da Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra o Município de
Manaus,
CONSIDERANDO a Portaria nº 087/2022 a qual Declara
dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso IV,
da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa SILVACLIN CLÍNICA
EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, especializada em engenharia de
segurança e de medicina do trabalho para a elaboração do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.
RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores abaixo identificados, para
realizar o recebimento, mediante atesto em nota fiscal, fiscalização e
acompanhamento do Termo de Contrato de Serviços no 004/2022 SEMMAS, firmado com a empresa SILVACLIN CLÍNICA EM MEDICINA
DO
TRABALHO
LTDA,
conforme
processo
n° 2022.15848.15929.0.000691 (SIGED), que tem como objeto
Contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e
de Medicina do Trabalho para a elaboração e execução do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e elaboração do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS:
NOME
Zeli da Silva Guimarães
Elizabeth Lopes da Silva Reis
José Gutemberg da Silva Jeffres
Maxwell Silvano Gibbs dos Santos

FUNÇÃO
Gestora Fiscal
Fiscal
Fiscal
Suplente

MATRÍCULA
137.103-7 A
121.223-0 C
094.731-8 H
122.201-5 A

II – DETERMINAR que na situação de impedimento do
Gestor Fiscal, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo, mediante
despacho do titular da pasta.
III – ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.
IV – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua
assinatura.
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CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 1º de novembro de 2022

MERCANTIL NOVA ERA LTDA torna público que recebeu da SEMMAS,
a Licença Municipal de Operação N.º 52/2017-2 (2ª Renovação), sob
o protocolo nº AMA2200002955, que autoriza a atividade Comércio
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - Supermercados, com a finalidade de Autorizar o
funcionamento do Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios "PÁTIO GOURMET". Com
validade até 09/08/2024, sito na Djalma Batista, 1375 – São Geraldo –
Manaus - AM.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Serviços nº 004/2022,
celebrado em 1º/11/2022.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, e a empresa
SILVACLIN CLÍNICA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
3. OBJETO: Contratação de empresa especializada em Engenharia de
Segurança e de Medicina do Trabalho para a elaboração e execução do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e elaboração do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS.
4. VALOR: R$ 172.420,00 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e
vinte reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas parcialmente, na modalidade Global, sob o
nº 2022NE00553, datado de 31/10/2022, no valor de R$ 57.473,32
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois
centavos), à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 28101; Programa de Trabalho: 18.122.0011.2011.0000;
Fonte do Recurso: 15000000; Natureza de Despesa: 33903905,
conforme liberação de cota financeira.
6. PRAZO: O prazo para execução dos serviços contratados será de
180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do Termo de Contrato.
7. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24,
inciso IV, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, cuja contratação decorre
de decisão judicial oriunda do Processo nº 0000197-12.2019.5.11.0016,
relativa à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho
contra o Município de Manaus; PARECER/SEMMAS/ASJUR
Nº 268/2022; Portaria nº 078/2022 – Dispensa de Licitação - contantes
no processo administrativo nº 2022.15848.15929.0.000691.
Manaus, 1º de novembro de 2022

NÁRDIA LIMA DE ARAÚJO torna público que recebeu da SEMMAS a
LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 108/2011-5 sob o processo
nº 2018.15848.15858.0.001241, que autoriza a atividade de Comércio e
Serviço, com finalidade de Centro Comercial composto por 3 (três)
pavimentos e 56 (cinquenta e seis) salas comerciais e/ou de serviços.
Com validade de 36 meses, sito na Av. do Turismo, nº 116, Tarumã –
Manaus – AM.

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

PORTARIA Nº. 131/2022 – PRE/IMMU
O Diretor Presidente do INSTITUTO MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA - IMMU, no uso da competência que lhe
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c
Decreto publicado no Diário Oficial do Município n° 4999– Edição Extra,
de 01 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO o Art. 1º, incisos II e III, Art. 3º incisos I
e II da Lei Municipal Nº 2.428 de 07 de maio de 2019;
CONSIDERANDO o decreto de 17 de outubro de 2022 do
Prefeito de Manaus estabelecendo horário especial de funcionamento
dos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do
ordenamento de trânsito e transporte e ainda a necessidade de
assegurar o direito constitucional de ir e vir dos munícipes com
segurança e ordem;
RESOLVE:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTRAL PARK torna público que
recebeu da SEMMAS, a LMO nº 334/2015-1 sob o processo
nº 2020.15848.15868.0.000534 que autoriza a atividade Residencial
Multifamiliar, com a finalidade Condomínio Residencial Multifamiliar
“CENTRAL PARK”, contendo seis torres (Columbus, West Side, East
Side, New York, Manhattan e Metropolitan). Com validade de 12 meses,
sito na Rua Paraíba, n° 700, São Francisco CEP: 69079-265 –
Manaus/AM.

Art. 1º Determinar a Diretoria de Operações de trânsito e
Diretoria de Transportes Urbanos, Chefias de divisões, Agentes da
Autoridade de trânsito e fiscais de transporte deste IMMU, que nos dias
e horários de jogos da seleção Brasileira de Futebol sejam observadas,
seguidas e obedecidas integralmente as escalas pré-estabelecidas em
seus respectivos turnos por suas chefias, mantendo os serviços na
forma de jornada ordinária para os dias dos jogos acima citados, como
medida de incolumidade pública.
CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

CRISTAL INDÚSTRIA E SERVICOS DE POLIMENTOS LTDA torna
público que recebeu da SEMMAS, a Licença Municipal de Operação
nº 308/2016-3 (3ª Renovação) sob o protocolo n°AMA2200009617, que
autoriza a atividade Demais atividades ligadas à produção de
metalurgia, sem tratamento químico/galvanotécnico/pintura, com a
finalidade Autorizar os Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda. Com
validade de 03/11/2025, sito na LARIA, 189 - Coroado - Manaus - AM CEP 69082267.

Gabinete do Diretor-Presidência do Instituto Municipal de
Mobilidade Urbana – IMMU.
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MANAUS PREVIDÊNCIA

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 430/2022-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,

(*) PORTARIA N.º 562/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2022.17848.17894.0.001036, em 20.10.2022, resolve,

CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de
29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do Decreto nº 4.846,
de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 418/2022-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2022.01637.01412.0.003856, em 03.06.2022, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos da
regra de transição do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c
o artigo 51 da Lei nº 870, de 21.07.2005, a servidora FRANCINETE DE
SOUZA REBOUÇAS, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de
Enfermagem C-08, matrícula nº 089.569-5 A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais
de R$ 3.283,90 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa
centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de
Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsidio

Fundamentação Legal
Art. 3, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008,
c/c Lei nº 2.931, de 11.07.2022
Valor Total dos Proventos

I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 20.10.2022,
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso
I, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, c/c art. 24 da Emenda Constitucional
nº 103, de 12.11.2019, a VACENILDA REGO DO NASCIMENTO, na
condição de cônjuge do ex-segurado RAIMUNDO MARQUES SOUZA
DO NASCIMENTO, falecido em 24.08.2022, aposentado no cargo de
Técnico Legislativo Municipal C-III, matrícula nº 131.298-7 A, do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Manaus – CMM, devendo o
pagamento do benefício ficar a cargo do Fundo Financeiro do
Município de Manaus, e ser vitalício.
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 7.203,87 (sete mil, duzentos e três reais e oitenta e
sete centavos), na forma discriminada abaixo:
Composição da Remuneração de Contribuição
Lei nº 169, de 13.12.2005, c/c a Lei nº 506, de
15.12.2021.
Adicional por Tempo de
Art. 22, II, “c”, da Lei nº 169/05, c/c o art. 203,
Serviço
parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.
Art. 22, inciso I, alínea “e”, da Lei nº 169, de
Gratificação de Incentivo
13.12.2005.
Total
Aplicação do Teto Previdenciário
(R$ 7.253,86 – R$ 7.087,22) * 0,70 + R$ 7.087,22 = R$ 7.203,87
Valor Total dos Pensionamentos
Vencimento

Valor
R$ 4.835,91
R$ 1.450,77
R$ 967,18
R$ 7.253,86
R$ 7.203,87

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 03 de novembro de 2022.

Valor
R$ 3.283,90
R$ 3.283,90

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 21 de outubro de 2022.
PORTARIA N.º 581/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no
DOM de 21 de outubro de 2022, Edição nº 5451, página 19.

PORTARIA N.º 580/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 429/2022-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2022.17848.17894.0.000895, em 28.09.2022, resolve,
I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 28.09.2022,
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41,
inciso I, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a DALVA DE LEMOS MATTOS
RODRIGUES, na condição de cônjuge do ex-segurado GENILSON
ALVES RODRIGUES, falecido em 02.08.2022, aposentado no cargo de
Assistente em Saúde – Assistente em Administração D-02, matrícula
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nº 108.314-7 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, devendo o pagamento do benefício ficar a cargo do
Fundo Financeiro do Município de Manaus, e ser vitalício.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 04 de novembro de 2022.

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 2.502,16 (dois mil, quinhentos e dois reais e
dezesseis centavos), na forma discriminada abaixo:
Composição da Remuneração de Contribuição
Proventos
Lei nº 10.887, de 18.06.2004.
Valor Total dos Pensionamentos

Valor
R$ 2.502,16
R$ 2.502,16

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 04 de novembro de 2022.
PORTARIA N.º 583/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
PORTARIA N.º 582/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
REVISA aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO recomendação constante do Despacho
de Revisão de Benefício nº 417/2022-Setor de Concessão de Benefícios
da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o teor do Parecer Técnico nº 439/2022Auditoria Interna/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2022.17848.17894.0.000924, em 06.10.2022, resolve,

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 436/2022-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2022.01637.01412.0.003821, em 02.06.2022, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos da
regra de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c
o artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora
MARLENE PUCU DOS SANTOS, no cargo de Assistente em Saúde –
Lavadeiro B-09, matrícula 083.554-4 A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais
de R$ 2.882,81 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e um
centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de
Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.931, de 11.07.2022.
Valor Total dos Proventos

Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014,
c/c a Lei nº 2.804, de 29.10.2021.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c o
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55
Valor Médio Apurado
da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada
pela Lei nº 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Valor Total dos Proventos
Vencimento 20H

PORTARIA N.º 584/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, na forma que
especifica.

R$ 2.866,06

R$ 2.600,06
R$ 2.600,06

R$ 2.882,81

Manaus, 04 de novembro de 2022.

Valor

R$ 2.866,06

R$ 2.882,81

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

REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 19-11-2021,
a PORTARIA N.º 742/2021-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no
DOM de 22 de novembro de 2021, Edição 5227, página 43, passando a
vigorar da seguinte forma:
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, c/c o artigo
30 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora SANDRA MARIA
ALFAIA WENTZ, no cargo de Professor Nível Superior 20H 2-E,
matrícula 105.339-6 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal
de Educação – SEMED, com os proventos mensais de R$ 2.600,06
(dois mil e seiscentos reais e seis centavos), a serem custeados pelo
Fundo Financeiro do Município de Manaus, e discriminados na forma
abaixo:

Valor

A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
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CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no laudo médico pericial da
Junta Médico-Pericial do Município, emitido em 27 de outubro 2022,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 435/2022-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2022.17848.17894.0.000452, em 24.05.2022, resolve,
I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”,
41, inciso I, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso II, todos da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, a EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS, na
condição de filho maior inválido da ex-segurada MARIA FERREIRA
DOS SANTOS, falecida em 13.05.2022, aposentada no cargo de Auxiliar
de Serviços Gerais, matrícula nº 081.487-3 C, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, devendo o pagamento
do benefício ficar a cargo do Fundo Financeiro do Município de
Manaus, e ser extinto pela cessação da invalidez.

REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 22-01-2016,
a PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 7.042/2016, publicada no DOM de
22 de janeiro de 2016, Edição 3815, passando a vigorar da seguinte
forma:
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ANTONIA CORRÊA DOS
ANJOS, no cargo de Assistente em Saúde – Técnico em Patologia
Clínica D-12, matrícula 012.729-9 A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais
de R$ 2.660,61 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e um
centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de
Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 1.979, de 20.05.2015.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 2.660,61
R$ 2.660,61

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 04 de novembro de 2022.

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 775,55 (setecentos e setenta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos), na forma discriminada abaixo:
Composição da Remuneração de Contribuição
Proventos
Lei nº 10.887, de 18.06.2004.
Valor Total dos Pensionamentos

Valor
R$ 775,55
R$ 775,55

APLICAR, ao valor total dos pensionamentos, as regras do
art. 7º, VII, do art. 39, § 3º, e do art. 201, § 2º, todos da Constituição
Federal, devendo ocorrer a elevação do benefício ao salário-mínimo
nacional vigente.

PORTARIA N.º 586/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 04 de novembro de 2022.

A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA N.º 585/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
REVISA aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Revisão de Benefício nº 431/2022-Setor de Concessão de
Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o teor do Parecer Técnico nº 445/2022Auditoria Interna/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2022.17848.17894.0.001133, em 31.10.2022, resolve,

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 433/2022-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2022.01637.01412.0.002873, em 03.05.2022, resolve,
APOSENTAR, pelo critério de aposentadoria especial
(agentes nocivos), nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da
Constituição Federal, c/c a Súmula Vinculante nº 33, de 24.04.2014, a
servidora GRESSY GARCIA REBELO, no cargo de Assistente em
Saúde – Auxiliar de Patologia Clínica C-09, matrícula 081.459-8 A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com
os proventos mensais de R$ 2.820,07 (dois mil, oitocentos e vinte reais e
sete centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do
Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008,
Subsídio
c/c a Lei nº 2.931, de 11.07.2022.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c o
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55
Valor Médio Apurado
da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada
pela Lei nº 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Valor Base para Cálculo do Benefício
Valor Total dos Proventos
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Valor
R$ 3.382,40
R$ 3.382,40
R$ 2.820,07
R$ 2.820,07
R$ 2.820,07

Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
CONSIDERANDO o disposto no artigo 58, inciso III, artigo
67, e artigo 73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93,

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 04 de novembro de 2022.

CONSIDERANDO o disposto no item VI da Portaria
n.º 578/2022-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no DOM Edição
nº 5457, de 03/11/2022,
CONSIDERANDO o que consta no processo SIGED
nº 2022.17848.17891.0.000124, que resultou na contratação da empresa
TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 01.950.467/0001-65,
para contratação de empresa especializada em Auditoria Externa para a
prestação dos serviços de auditoria visando à recertificação da Manaus
Previdência na Norma ISO 9001:2015, conforme Ordem de Execução
de Serviços nº 036/2022,
PORTARIA N.º 587/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 434/2022-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2022.18000.18125.0.019444, em 15.09.2022, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos da
regra de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c
o artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora
HELOISA HELENA DE OLIVEIRA UCHOA, no cargo de Professor Nível
Médio 20H 3-G, matrícula nº 012.018-9 A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os proventos
mensais de R$ 4.205,86 (quatro mil, duzentos e cinco reais e oitenta e
seis centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do
Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H

Fundamentação Legal
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014,
c/c a Lei nº 2.905, de 14.06.2022.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 4.205,86
R$ 4.205,86

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são:
– Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual; e
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Fiscal
do Contrato são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados à MANAUS PREVIDÊNCIA;
II – Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III – acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para
exercerem as funções de Gestora, Fiscais e Suplente de Contrato,
com a finalidade de coordenar, acompanhar, fiscalizar e atestar os
serviços e notas fiscais referentes à execução do serviço citado:
NOME
Alice Brilhante Braz
Cláudia da Costa Feijão
Márcia de Oliveira Assunção
Lucas de Souza Batalha
Anadilson Pantoja Palheta
Jarina Torres Ribeiro

CARGO
Chefia Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico I
Chefe de Setor de Manutenção e
Material
Chefia Auxiliar
Técnico Previdenciário

MATRÍCULA
000.305-0B
000.168-6B
000.078-7C

FUNÇÃO
Gestora
Fiscal
Fiscal

000.214-3A

Fiscal

000.199-6B
000.264-0A

Suplente
Suplente

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

II – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na
data de sua publicação.

Manaus, 04 de novembro de 2022.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Manaus, 04 de novembro de 2022.

PORTARIA N.º 588/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E O
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA MANAUS
PREVIDÊNCIA AD HOC, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo inciso V do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o
disposto no artigo 13 inciso II e artigo 14, inciso XXX, do Decreto
nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA N.º 589/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
A DIRETORA-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO E O
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA MANAUS
PREVIDÊNCIA AD HOC, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo inciso V do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o
disposto no artigo 13 inciso II e artigo 14, inciso XXX, do Decreto
nº 4.846, de 18 de junho de 2020,

DOM | Edição 5459 | Página 22

Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Contrato nº 006/2020, celebrado entre
a MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV e a LIMPAR LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA., tudo em conformidade com o disposto no
artigo 58, inciso III, artigo 67, e artigo 73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
nº 8.666/93,
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são:
– Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual; e
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Fiscal
do Contrato são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados à MANAUS PREVIDÊNCIA;
II – Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III – acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE
I – ALTERAR a Portaria nº 022/2022-GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, datada de 14/01/2022, publicada no DOM Edição
nº 5265;
II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para
exercerem as funções de Gestor, Fiscais e Suplente de Contrato, com
a finalidade de coordenar, acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e
notas fiscais referentes à execução do contrato citado:
NOME
Jarina Torres Ribeiro
Anadilson Pantoja Palheta
Alice Brilhante Braz
Osvaldo Machado de Carvalho
Júnior
Lucas de Souza Batalha
Iany Santos da Silva

CARGO
Técnico Previdenciário
Chefia Auxiliar
Chefia Auxiliar

MATRICULA
000.264-0A
000.199-6B
000.305-0B

Técnico Previdenciário

000.334-4A

Fiscal

000.214-3A

Suplente

000.205-4C

Suplente

Chefe de Setor de Manutenção
e Material
Assessor Técnico I

FUNÇÃO
Gestor
Fiscal
Fiscal

III – DETERMINAR que esta portaria entre em vigor a
contar da data de sua publicação.

CONSIDERANDO o Contrato nº 018/2017, celebrado entre
a MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV e a MDA MANUTENÇÃO
DE ELEVADORES LTDA., tudo em conformidade com o disposto no
artigo 58, inciso III, artigo 67, e artigo 73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
nº 8.666/93,
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são:
– Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual; e
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Fiscal
do Contrato são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados à MANAUS PREVIDÊNCIA;
II – Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III – acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE
I – ALTERAR a Portaria nº 021/2022-GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, datada de 14/01/2022, publicada no DOM Edição
nº 5265;
II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para
exercerem as funções de Gestor, Fiscais e Suplente de Contrato, com
a finalidade de coordenar, acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e
notas fiscais referentes à execução do contrato citado:
NOME
Jarina Torres Ribeiro
Anadilson Pantoja Palheta

CARGO
Técnico Previdenciário
Chefia Auxiliar
Chefe de Setor de Manutenção
e Material

Lucas de Souza Batalha
Osvaldo Machado de Carvalho
Júnior
Iany Santos da Silva
Alice Brilhante Braz

MATRICULA
000.264-0A
000.199-6B

FUNÇÃO
Gestor
Fiscal

000.214-3A

Fiscal

Técnico Previdenciário

000.334-4A

Fiscal

Assessor Técnico I
Chefia Auxiliar

000.205-4C
000.305-0B

Suplente
Suplente

III – DETERMINAR que esta portaria entre em vigor a
contar da data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Manaus, 04 de novembro de 2022

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Manaus, 04 de novembro de 2022

PORTARIA N.º 591/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA N.º 590/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
A DIRETORA-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO E O
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA MANAUS
PREVIDÊNCIA AD HOC, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo inciso V do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o
disposto no artigo 13 inciso II e artigo 14, inciso XXX, do Decreto
nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

A DIRETORA-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO E O
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA MANAUS
PREVIDÊNCIA AD HOC, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo inciso V do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o
disposto no artigo 13 inciso II e artigo 14, inciso XXX, do Decreto
nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Contrato nº 020/2017, celebrado entre
a MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV e AMAZONAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tudo em conformidade com o
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Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
disposto no artigo 58, inciso III, artigo 67, e artigo 73, inciso I, alíneas “a”
e “b”, da Lei nº 8.666/93,

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

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

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Fiscal
do Contrato são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados à MANAUS PREVIDÊNCIA;
II – Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III – acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Fiscal
do Contrato são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados à MANAUS PREVIDÊNCIA;
II – Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III – acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE
I – ALTERAR a Portaria nº 016/2022-GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, datada de 14/01/2022, publicada no DOM Edição
nº 5263;
II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para
exercerem as funções de Gestor, Fiscais e Suplente de Contrato, com
a finalidade de coordenar, acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e
notas fiscais referentes à execução do contrato citado:
NOME
Jarina Torres Ribeiro
Anadilson Pantoja Palheta
Alice Brilhante Braz
Osvaldo Machado de Carvalho
Júnior
Lucas de Souza Batalha
Iany Santos da Silva

CARGO
Técnico Previdenciário
Chefia Auxiliar
Chefia Auxiliar

MATRICULA
000.264-0A
000.199-6B
000.305-0B

FUNÇÃO
Gestor
Fiscal
Fiscal

Técnico Previdenciário

000.334-4A

Fiscal

Chefe de Setor de Manutenção
e Material
Assessor Técnico I

000.214-3A

Suplente

000.205-4C

Suplente

RESOLVE
I – ALTERAR a Portaria nº 457/2021 - GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, datada de 30/07/2021, publicada no DOM Edição
nº 5152;
II - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para
exercerem as funções de Gestor, Fiscais e Suplente de Contrato, com
a finalidade de coordenar, acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e
notas fiscais referentes à execução do contrato citado:
NOME
Alice Brilhante Braz
Anadilson Pantoja Palheta
Lucas de Souza Batalha
Jarina Torres Ribeiro
Osvaldo Machado de Carvalho
Júnior
Iany Santos da Silva

CARGO
Chefia Auxiliar
Chefia Auxiliar
Chefe de Setor de Manutenção
e Material
Técnico Previdenciário

MATRICULA
000.305-0B
000.199-6B

FUNÇÃO
Gestora
Fiscal

000.214-3A

Fiscal

000.264-0A

Fiscal

Técnico Previdenciário

000.334-4A

Suplente

Assessor Técnico I

000.205-4C

Suplente

III – DETERMINAR que esta portaria entre em vigor a
contar da data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Manaus, 07 de novembro de 2022

III – DETERMINAR que esta portaria entre em vigor a
contar da data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Manaus, 04 de novembro de 2022.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
PORTARIA N.º 592/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E O
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA MANAUS
PREVIDÊNCIA AD HOC, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo inciso V do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o
disposto no artigo 13 inciso II e artigo 14, inciso XXX, do Decreto
nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Contrato nº 002/2021, celebrado entre
a MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV e MANAUS AMBIENTAL
S.A., tudo em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, artigo
67, e artigo 73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93,
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são:

PORTARIA Nº 0118/2022 – MANAUSCULT
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício
da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 c/c o inciso IV
do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada
n.º 25/2013 e Decreto de 01.01.2021.
CONSIDERANDO, que compete à MANAUSCULT, nos
termos do disposto no art. 58, inciso III, no art. 67 e no art. 73 a 76, da
Lei Federal n.º 8.666/1993, acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos celebrados através de um representante da Administração.
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização da
contratação de empresa especializada em serviços de Locação de
Estande, devido à existência do Termo de Contrato nº 052/2022MANAUSCULT, celebrado com a empresa ROSSI E ZORZANELLO
LTDA.
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RESOLVE:
I - CONSTITUIR Comissão de fiscalização para
contratação de serviço de Locação de Estande, para participação da
Manauscult na maior Feira de Turismo do Sul do país, a FESTURIS –
Festival Internacional do Turismo de Gramado, a ser realizado no
período de 03 a 06 de novembro de 2022, na cidade de Gramado/RS.
GESTOR DO CONTRATO:
Oreni Campelo Braga da Silva – Matrícula nº 137.428-1B
RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO CONTRATO:
 Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem como os
atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da
documentação para formalização dos procedimentos que envolvam a
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de
sanções, extinção dos contratos, dentre outros, conforme diretrizes
definidas pelo titular da Pasta;
 Nos casos de aditivo de alteração ou reequilíbrio, acompanhar as
tratativas, verificando os valores dos itens contratados.
II – DETERMINAR que na situação de eventual
impedimento do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as
respectivas funções relativas à Gestão, mediante despacho do titular da
Pasta, e em eventual impedimento de um dos fiscais, o Gestor do
Contrato assumirá as funções inerentes à fiscalização.
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
1. João Carvalho de Araújo – Mat: 128.707-9B (Membro)
2. Talita Medeiros Motta – Mat: 139.049-0A (Membro)
3. Luciana Vieira de Souza Batista – Mat: 137.391-9A (Membro)
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO:
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas,
e pela qualidade do serviço fornecido à MANAUSCULT;
 Acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços;
 Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais;
 Encaminhar as notas fiscais à Divisão de Planejamento Orçamentário
e Finanças – DIVOF, devidamente atestadas, logo após a prestação do
serviço.
 A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em
desacordo com a Lei Federal n.º 4.320/64 ensejará o não pagamento.

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização da
Contratação de serviços de empresa especializada no fornecimento de
material e equipamentos, devido à existência do Termo de Contrato
nº 051/2022-MANAUSCULT, celebrado com a empresa D.M. DE
AGUIAR EIRELI-EPP.
RESOLVE:
I - CONSTITUIR Comissão de fiscalização da Contratação
de serviços de empresa especializada no fornecimento de material e
equipamentos para Festividades e Homenagens para atender demandas
da Manauscult durante o evento do Boi Manaus 2022, onde se
comemora o aniversário da Cidade de Manaus, no período de 21 a 23 de
outubro de 2022, no Centro de Convenções Sambódromo.
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
1. Albertina da Silva Cordova – Mat: 072.351-7H (Membro)
2. Luciana da Cunha Freire – Mat: 139.342-1A (Membro)
3. Walter Farias Junior – Mat: 106.892-0C (Membro)
II – Na ausência de qualquer um dos membros, estes
serão substituídos pelos servidores abaixo relacionados:
SUBSTITUTOS DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
1. Marcos da Silva Barbosa – Mat: 137.427-3A (Substituto)
2. Sergio Luiz Marques Pinho – Mat: 080.121-6D (Substituto)
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO:
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas,
e pela qualidade do serviço fornecido à MANAUSCULT;
 Acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços;
 Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais;
 Encaminhar as notas fiscais à Divisão de Planejamento Orçamentário
e Finanças – DIVOF, devidamente atestadas, logo após a prestação do
serviço.
 A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em
desacordo com a Lei Federal n.º 4.320/64 ensejará o não pagamento.
III – Esta portaria retroage seus efeitos a contar de 20 de
outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 03 de novembro de 2022.

III - Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 27 de
outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 04 de novembro de 2022.

PORTARIA Nº 0123/2022 – MANAUSCULT

PORTARIA Nº 0121/2022 – MANAUSCULT
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício
da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 c/c o inciso IV
do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada
n.º 25/2013 e Decreto de 01.01.2021.
CONSIDERANDO, que compete à MANAUSCULT, nos
termos do art. 104, inciso III, no art. 117 e art. 140 da Lei n. 14.133/2021,
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de
um representante da Administração.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício
da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 c/c o inciso IV
do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada
n.º 25/2013 e Decreto de 01.01.2021.
CONSIDERANDO, que compete à MANAUSCULT, nos
termos do art. 104, inciso III, no art. 117 e art. 140 da Lei n. 14.133/2021,
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de
um representante da Administração.
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização da
Contratação de serviços de empresa especializada no fornecimento de
materiais para Festividades e Homenagens, devido à existência do
Termo de Contrato nº 048/2022-MANAUSCULT, celebrado com a
empresa DM DE AGUIAR EIRELI-EPP.
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RESOLVE:

RESOLVE:

I - CONSTITUIR Comissão de fiscalização da Contratação
de serviços de empresa especializada no fornecimento de materiais para
Festividades e Homenagens para atender a atender os eventos de
pequeno porte, que serão realizados em vários pontos da cidade de
Manaus.

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento em nome da
servidora MÁRCIA SILVEIRA BEZERRA, Matrícula nº 080.039-2C,
cargo Agente Administrativo, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
para atender o elemento de despesa 33903002 – Material de Consumo,
a fim de atender despesas miúdas e pronto pagamento.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
1. Albertina da Silva Cordova – Mat: 072.351-7H (Membro)
2. Luciana da Cunha Freire – Mat: 139.342-1A (Membro)
3. Walter Farias Junior – Mat: 106.892-0C (Membro)

II - DESIGNAR de acordo com o art. 6º, inciso IX, do
Decreto nº 5.406, de 19 de outubro de 2022, a servidora Priscila
Ribeiro Oliveira, cargo Assessor Técnico III, Matrícula nº: 138.532-1A,
para atestar o recebimento dos materiais relativos ao adiantamento.

II – Na ausência de qualquer um dos membros, estes
serão substituídos pelos servidores abaixo relacionados:

III - ESTABELECER, de acordo com a Lei n.º 198, de
21/06/1993, c/c o Decreto n.º 5.406 de 19/10/2022, artigo 6º, inciso VII, o
período de aplicação, que não poderá exceder a 30 (trinta) dias corridos,
nem ultrapassar o exercício financeiro, contados da data da
disponibilização do recurso ao portador e no inciso X, o período limite
para comprovação da prestação de contas, que não poderá ultrapassar
o período de 15 (quinze) dias, contados do término do período de
aplicação, sujeitando-se à Tomada de Contas, se não o fizer em tempo
hábil.

SUBSTITUTOS DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
1. Marcos da Silva Barbosa – Mat: 137.427-3A (Substituto)
2. Sergio Luiz Marques Pinho – Mat: 080.121-6D (Substituto)
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO:
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas,
e pela qualidade do serviço fornecido à MANAUSCULT;
 Acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços;
 Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais;
 Encaminhar as notas fiscais à Divisão de Planejamento Orçamentário
e Finanças – DIVOF, devidamente atestadas, logo após a prestação do
serviço.
 A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em
desacordo com a Lei Federal n.º 4.320/64 ensejará o não pagamento.
III – Esta portaria retroage seus efeitos a contar de 19 de
outubro de 2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

IV - ORIENTAR ao Tomador do Adiantamento que a
Prestação de Contas deverá ser formalizada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
1 - Cópia do Ato de Concessão Do’ Adiantamento;
2 - Cópia da Ordem Bancária;
3 - Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente;
4 - Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver.
V – DETERMINAR que esta Portaria passe a vigorar a
partir da data de publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Manaus, 04 de novembro de 2022.

Manaus, 07 de novembro de 2022.

PORTARIA Nº. 0124/2022 – MANAUSCULT

EXTRATO

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
EVENTOS – MANAUSCULT, ATRAVÉS DE SEU DIRETORPRESIDENTE, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas
pela legislação vigente;

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços
nº 048/2022 - MANAUSCULT, celebrado em 19.10.2022.

CONSIDERANDO o teor da Lei nº 198, de 21 de junho de
1993, que dispõe sobre a concessão de Adiantamento no Município de
Manaus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.406, de 19 de outubro de
2022;
CONSIDERANDO,
n.º 2022.23000.23037.0.022509;

o

teor

do

Processo

de

CONSIDERANDO
a
Portaria
nº 008/2022
–
MANAUSCULT, publicada no DOM, edição 5271, pág. 32, de 25 de
janeiro de 2022, que DESIGNA a composição dos servidores
autorizados a receber Adiantamento no âmbito da Fundação Municipal
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT;
CONSIDERANDO, a necessidade de suprir as demandas
com despesas miúdas e de pronto pagamento;

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a empresa
D.M. DE AGUIAR EIRELI-EPP.
3. OBJETO Contratação de empresa especializada no fornecimento de
materiais para Festividades e Homenagens, através de adesão à Ata de
Registro de Preços nº 001/2022, resultante do Pregão Presencial
nº 001/2022 – CL/AADESAM, para atender a atender os eventos de
pequeno porte, que serão realizados em vários pontos da cidade de
Manaus, conforme Termo de Referência datado de 30/09/2022, nos
termos e justificativas constantes nos autos do processo
n° 2022.23000.23037.0.020294.
4. VALOR GLOBAL: O valor do presente contrato importa a quantia de
R$ 760.004,40 (Setecentos e sessenta mil, quatro reais e quarenta
centavos), de acordo com os documentos que integram este Contrato.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato foram empenhadas conforme Nota de Empenho
nº 2022NE00609 de 19/10/2022, de forma global, no valor de
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R$ 760.004,40 (Setecentos e sessenta mil, quatro reais e quarenta
centavos), sob a rubrica orçamentária: 13.392.0084.2284.0000 –
Execução de Emendas Parlamentares. Fonte: 15000000 - Recursos não
Vinculados de Impostos. Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições,
Eventos, Congressos e Conferências. Valor total empenhado:
R$ 760.004,40 (Setecentos e sessenta mil, quatro reais e quarenta
centavos), nos termos e justificativas constantes no processo
administrativo n° 2022.23000.23037.0.020294.

Decreto Municipal n° 5.111, de 16 de julho de 2021, em Consonância
com a Resolução nº 01/2018 – CPM/PGM, Ata de Registro de Preços
nº 001/2022, resultante do Pregão Presencial nº 001/2022 –
CL/AADESAM,
Parecer
Jurídico
nº 141/2022
–
PROJUR/MANAUSCULT, datado de 20/10/2022, Despacho autorizativo
do Diretor Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos – MANAUSCULT, às fls. 24, nos termos e justificativas
constantes no processo administrativo n° 2022.23000.23037.0.021484.

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato tem fundamento na Lei
nº 14.133/2021, Decreto Federal nº 7.892, de 23/01/2013, Decreto
Municipal n° 5.111, de 16 de julho de 2021, em Consonância com a
Resolução nº 01/2018 – CPM/PGM, Ata de Registro de Preços
nº 001/2022, resultante do Pregão Presencial nº 001/2022 –
CL/AADESAM,
Parecer
Jurídico
nº 142/2022
–
PROJUR/MANAUSCULT, datado de 19/10/2022, Despacho autorizativo
do Diretor Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos – MANAUSCULT, às fls. 29, nos termos e justificativas
constantes no processo administrativo n° 2022.23000.23037.0.020294.

7. PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 15 (quinze) dias, a
contar da assinatura do contrato, e poderá chegar ao seu termo final
com a execução total do objeto do Contrato e a consequente liquidação
da despesa.
Manaus, 20 de outubro de 2022.

7. 7.PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato, e poderá chegar ao
seu termo final com a execução total do objeto do Contrato e a
consequente liquidação da despesa.
Manaus, 19 de outubro de 2022.

EXTRATO

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços
nº 051/2022 - MANAUSCULT, celebrado em 20.10.2022.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a empresa
D.M. DE AGUIAR EIRELI-EPP.
3. OBJETO Contratação de empresa especializada no fornecimento de
material e equipamentos para Festividades e Homenagens, através de
adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2022, resultante do Pregão
Presencial nº 001/2022 – CL/AADESAM, para atender demandas da
Manauscult durante o evento do Boi Manaus 2022, onde se comemora o
aniversário da Cidade de Manaus, no período de 21 a 23 de outubro de
2022, no Centro de Convenções Sambódromo, conforme Termo de
Referência datado de 18/10/2022, nos termos e justificativas constantes
nos autos do processo n° 2022.23000.23037.0.021484.

1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo de prazo do Termo de
Contrato de Prestação de Serviços n.º 018/2021, cuja celebração
ocorreu em 19/10/2022.
2. PARCEIROS: O Município de Manaus através, da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult e a empresa
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA-EPP.
3. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de
prazo do Termo de Contrato de Prestação de Serviços n.º 018/2021
celebrado em 19/10/2021, referente a “Serviço de Locação de Banheiros
Químicos”, através da Ata de Registro de Preços n° 0037/2021 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, resultante do Pregão eletrônico
n° 0037/2021 – CML/PM, conforme especificações contidas no Termo
de Referência datado de 29/09/2021, nos termos e justificativas
constantes nos autos do Processo n° 2021.23000.23037.0.016296.
4. PRAZO: O prazo de vigência do presente termo aditivo será de 06
(seis) meses a contar de 20.10.2022 à 20.04.2023.
5. FUNDAMENTAÇÃO: Termo Aditivo encontra fundamentação legal no
Parecer Jurídico nº 145/2022 – PROJUR/MANAUSCULT, de
18/10/2022, nos termos e justificativas constantes nos autos do
Processo Administrativo n°2021.23000.23037.0.016296.
Manaus, 04 de novembro de 2022.

4. VALOR GLOBAL: O valor do presente contrato importa a quantia de
R$ 971.270,00 (Novecentos e setenta e um mil, duzentos e setenta
reais), de acordo com os documentos que integram este Contrato.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato foram empenhadas conforme Nota de Empenho
nº 2022NE00608 de 20/10/2022, de forma Global, no valor de
R$ 971.270,00 (Novecentos e setenta e um mil, duzentos e setenta
reais), sob a rubrica orçamentária: 13.392.0084.2116.0000 – Promoção
e Realização do Aniversário de Manaus. Fonte: 15000000 - Recursos
não Vinculados de Impostos. Natureza da Despesa: 33903922 –
Exposições, Eventos, Congressos e Conferências. Valor total
empenhado: R$ 971.270,00 (Novecentos e setenta e um mil, duzentos e
setenta reais), nos termos e justificativas constantes no processo
administrativo n° 2022.23000.23037.0.021484.
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato tem fundamento na Lei
Federal nº 14.133/2021, Decreto Federal nº 7.892, de 23/01/2013,

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo de prazo do Termo de
Contrato de Prestação de Serviços n.º 024/2021, cuja celebração
ocorreu em 03/11/2022.
2. PARCEIROS: O Município de Manaus através, da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult e a empresa
UNIPUBLICIDADE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA – ME.
3. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de
prazo do Termo de Contrato de Prestação de Serviços n.º 024/2021
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celebrado em 03/11/2021, referente a prestação de Serviço de Locação
de Equipamento de Iluminação, compreendendo o fornecimento dos
materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem,
transporte e a guarda, através da Ata de Registro de Preços
n° 0040/2021 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, resultante do Pregão
eletrônico n° 140/2021 – CML/PM, onde esta Fundação e Órgão
participante, para atender aos pequenos eventos e ações Coordenadas
por esta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos –
MANAUSCULT, nos termos e justificativas constantes nos autos do
Processo n° 2021.23000.23037.0.015481.
4. PRAZO: O prazo de vigência do presente termo aditivo será de 06
(seis) meses a contar de 04.11.2022 à 04.05.2023.
5. FUNDAMENTAÇÃO:
Parecer
Jurídico
nº 149/2022
–
PROJUR/MANAUSCULT, de 03/11/2022, nos termos e justificativas
constantes nos autos do Processo Administrativo.
Manaus, 04 de novembro de 2022.

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME
DECRETO Nº 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E SUAS
ALTERAÇÕES.
A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos –
MANAUSCULT autoriza a concessão de Diárias da seguinte servidora:
KAROLINY DE OLIVEIRA MARTINS BRAGA, Cargo: Chefe de Divisão
do Programa Municipal de Formação Artístico-Cultural-PROMFAC,
simbologia - DAS-2, Matrícula nº 139.467-3 A, Destino à Cidade de
Fortaleza-CE, no Período de: 18 de outubro a 22 de outubro de 2022,
nº de diárias: 5 (cinco). Objetivo: Participação como representante da
MANAUSCULT na Feira de Turismo Brazil Travel Market – BTM.
Manaus, 04 de novembro de 2022.

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME
DECRETO Nº 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E SUAS
ALTERAÇÕES.
A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos –
MANAUSCULT autoriza a concessão de Diárias da seguinte servidora:
CYBHELE DOURADO DE ANDRADE FILGUEIRAS, Cargo: Assessor
II, simbologia CAD-2, Matrícula nº 139.051-1 A, Destino à Cidade de
Fortaleza-CE, no Período de: 18 de outubro a 22 de outubro de 2022,
nº de diárias: 5 (cinco). Objetivo: Participação como representante da
MANAUSCULT na Feira de Turismo Brazil Travel Market – BTM.
Manaus, 04 de novembro de 2022.

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME
DECRETO Nº 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E SUAS
ALTERAÇÕES.
A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos –
MANAUSCULT autoriza a concessão de Diárias da seguinte servidora:

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME
DECRETO Nº 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E SUAS
ALTERAÇÕES.

ORENI CAMPELO BRAGA DA SILVA, Cargo: Vice-Presidente,
Matrícula nº 137.428-1 B, Destino à Cidade de Fortaleza-CE, no Período
de: 18 de outubro a 21 de outubro de 2022, nº de diárias: 4 (quatro).
Objetivo: Participação como representante da MANAUSCULT na Feira
de Turismo Brazil Travel Market – BTM.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos –
MANAUSCULT autoriza a concessão de Diárias do seguinte servidor:
JOÃO CARVALHO DE ARAÚJO, Cargo: Diretor do Departamento de
Infraestrutura e Qualificação Turística, simbologia DAS-3, Matrícula
nº 128.707-9 B, Destino à Cidade de Fortaleza-CE, no Período de: 18 de
outubro a 22 de outubro de 2022, nº de diárias: 5 (cinco). Objetivo:
Participação como representante da MANAUSCULT na Feira de Turismo
Brazil Travel Market – BTM.
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Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 20/2022 – MANAUSCULT
A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio da
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT,
com fundamento na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela
lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015 e Decreto nº 8.726, de 27 de
abril de 2016, Lei 2.294 de 03 de janeiro de 2018 e suas alterações
posteriores, Lei 2.214 de 04 de abril de 2017, torna público o presente
Edital de Chamamento Público visando a seleção de organização da
sociedade civil interessada em celebrar o termo de colaboração que
tem por objeto a “concessão de apoio financeiro da administração
pública municipal para a execução de desfile das Escolas de Samba do
Grupo Especial, “A” e “B”, no Carnaval de 2023”.
1. DO OBJETO
1.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio
financeiro da administração pública municipal para a execução de desfile
das Escolas de Samba do Grupo Especial, “A” e “B”, no Carnaval de
2023.
1.2. Objetivos específicos da parceria:
1.2.1. Identificar as escolas de samba de Manaus que estão aptas a
participar do Desfile Oficial do Carnaval de Manaus como integrantes de
uma das seguintes categorias, observando o quantitativo abaixo, o
resultado do carnaval de 2020 ou decisão judicial, se houver:
1.2.1.1. Categoria 1: Grupo Especial: limitando-se a 08 (oito) escolas;
1.2.1.2. Categoria 2: Escolas de Samba do Grupos “A”: limitando-se a 09
(nove) escolas;
1.2.1.3. Categoria 3: Escolas de Samba do Grupos “B”: limitando-se a 09
(nove) escolas;
1.3. Promover o desenvolvimento local, de maneira inclusiva e
sustentável, através da valorização da diversidade cultural e preservação
e valorização do patrimônio cultural brasileiro e amazonense.
1.4. Os recursos a serem transferidos através da parceria a ser
celebrada, para o desfile oficial das Escolas de Samba de Manaus serão
destinados exclusivamente para as agremiações carnavalescas que
atenderem todas as exigências estabelecidas neste edital.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Na Cultura o Carnaval é muito mais do que um simples festejo, ou
um feriado, se constituindo como uma das peças que compõem a
identidade brasileira. Além disso, fatores sociais sempre estiveram
presentes no carnaval. Mais recentemente, fatores econômicos da
festa também começaram a ter visibilidade. Sem dúvida se constitui
enquanto excelente oportunidade de resgatar tradições, preservar a
cultura local e reafirmar os estreitos laços de amizade entre as
comunidades que dele participam, é também excelente oportunidade
de geração de trabalho e renda a uma cadeia setorial tão afetada no
período pandêmico da COVID-19. Assim, através de políticas públicas
voltadas para o carnaval, o Município de Manaus pretende estimular,
além da economia, o sentimento de pertencimento através do
reconhecimento da história e dos valores de uma determinada
comunidade, a conscientização do povo, a participação popular e a
apropriação de espaços públicos e a disposição de compartilhá-los
com diferentes pessoas.
3. DOS PARTICIPANTES
3.1. A participação neste processo implica a aceitação plena e
irrevogável das normas deste Edital.
3.2. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil
(OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I,
alíneas “a” da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela 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),
entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos
ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e que os apliques integralmente na consecução do respectivo
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva.
3.3. OSCs sediadas em Manaus/AM que se constituam enquanto
entidades participantes do carnaval oficial de Manaus através do Desfile
Oficial das Escolas de Samba de Manaus, conforme regulamento oficial
do grupo ao qual pertencem, e o resultado oficial do desfile do Carnaval
2020.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO
PÚBLICO
4.1. As organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em
estabelecer a parceria, nos termos do presente Ato, deverão apresentar:
4.1.1. Propostas em envelope lacrado e com identificação da instituição
proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de
Chamamento Público nº 20/2022 - MANAUSCULT”, a serem entregues
no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e EventosMANAUSCULT, no prazo definido no item 15 deste edital, no horário das
08:00 as 14:00, situado na Avenida Sete de Setembro, N. 377 – Centro;
4.1.2. Ofício de requerimento contendo a proposta de parceria com a
respectiva justificativa, em papel timbrado da organização;
4.1.3. Plano de Trabalho, baseado nos parâmetros da Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de 14 de dezembro de
2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016; (Modelo de Plano de
Trabalho - download do arquivo disponibilizado no site:
manauscult.manaus.am.gov.br).
4.2. O Plano de Trabalho exigido deverá atender, no mínimo, os
seguintes requisitos:
4.2.1. Descrição do objeto com a respectiva justificativa para realização
do evento ou da ação;
4.2.2. Público alvo;
4.2.3. Período de execução;
4.2.4. Identificação do objeto contemplando contribuições do evento ou
ação para cultura e turismo locais;
4.2.5. Justificativa;
4.2.6. Diagnóstico;
4.2.7. Aspectos culturais desenvolvidos na atualidade;
4.2.8. Finalidade da parceria com o ente da administração pública;
4.2.9. Resultados esperados;
4.2.10. Cronograma de execução que descreva as metas, etapas,
especificações, indicadores físicos e suas respectivas quantidades, além
do prazo de execução;
4.2.11. Plano de aplicação dos recursos, descrevendo no mínimo a
despesa, a fonte e o código da despesa;
4.2.12. Cronograma de desembolso, contendo a meta relacionada ao
valor e mês a ser desembolsado;
4.2.13. Identificação do responsável pelo Plano de Trabalho ou pela
ação.
4.2.14. Cópia de documento de identificação oficial com foto, do CPF e
comprovante de residência, atualizado, especificamente comprovantes
referentes a contas de consumo de água, luz, ou telefone do imóvel
onde reside (considera-se atualizado o comprovante que date de, no
máximo, 03 meses anteriores à apresentação da proposta), do
responsável legal da entidade, com conferência de autenticidade. No
caso de o comprovante estar em nome de terceiro deverá ser
apresentada declaração do proprietário de que o proponente reside no
imóvel, acompanhada da cópia de RG e CPF. Em caso de comprovação
de endereço através de contrato de locação de imóvel, o contrato deverá
estar assinado pelo locador e locatário, com assinaturas reconhecidas
em cartório.
4.2.15. Planilha contendo resumo das cotações de preços, contendo
empresas e/ou responsável, valor cotado, orçamento vencedor,
acompanhado do cartão do CNPJ das empresas cotadas, de modo a
comprovar que a mesma possui atividade compatível com as orçadas.
4.2.16. Apresentação de 03 (três) orçamentos que corresponde o valor
solicitado com estimativas de custos gerais para realização do evento ou
da ação.
4.2.17. Cópia do estatuto registrado e suas alterações, acompanhada de
Cópia da Certidão de Registro do Estatuto Social e suas alterações no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, autenticados em cartório,
que prevejam expressamente:
4.2.17.1. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social;
4.2.17.2. Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de igual
natureza que preencha os requisitos previsto na Lei 13.019/2014 e cujo
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
4.2.18. Cópia da ata de eleição da atual diretoria, devidamente
registrada em cartório;
4.2.19. Comprovante de Escrituração de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, composto de, no mínimo, Balanço Patrimonial,
Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE, Demonstração das
mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, Demonstração de Origens e
Aplicações de Recursos - DOAR e registro profissional do responsável –
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CRC, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, estando devidamente registrada no cartório ou órgão competente;
4.2.20. No caso de ausência de apresentação de documento registrado,
será aceito documento que comprove a protocolização do registro no
cartório ou órgão competente, devendo ser apresentado o documento
oficial até a data da assinatura do Termo de Colaboração, sobre pena de
nulidade;
4.2.21. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a
organização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com
cadastro ativo;
4.2.22. Comprovante de abertura de conta bancária em banco oficial
federal (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), específica
para movimentação dos valores de repasse por parte da MANAUSCULT,
acompanhada de extrato zerado;
4.2.23. Ficha Técnica do Desfile/Evento de 2023, com indicação da
temática, local, trajeto, data e horário do(s) desfile(s), número
aproximado de componentes e de músicos e se houver participantes
com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, descrever as medidas
de acessibilidade que serão adotadas para essas pessoas.
4.2.24. Cópia do Regulamento da Categoria a que pertence no Desfile
Oficial das Escolas de Samba;
4.2.25. Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da
parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano,
bem como de possuir instalações, condições materiais e capacidade
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, sendo
especifica e obrigatória a apresentação de, pelo menos, (02) dois dos
itens abaixo:
4.2.25.1. Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da
administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras
organizações da sociedade civil;
4.2.25.2. Relatórios de atividades com comprovação das ações
desenvolvidas anteriormente;
4.2.25.3. Currículos profissionais, acompanhados de comprovantes de
vínculo, de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre
outros;
4.2.25.4. Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no
desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos,
instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil,
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos,
comissões ou comitês de políticas públicas;
4.2.25.5. Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela
organização da sociedade civil.
4.2.26. Certidão negativa de débitos relativos aos Tributários Federais e
à Dívida Ativa da União;
4.2.27. Certidão Negativa de débitos da Fazenda Estadual;
4.2.28. Certidão Negativa de débitos de tributos Municipais;
4.2.29. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - CRF/FGTS;
4.2.30. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
4.2.31. Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da
sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço
de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
de cada um dos dirigentes, anexando a cópia do documento de
identificação e cópia do CPF de cada;
4.2.32. Declaração do representante legal da organização da sociedade
civil sobre a existência de instalações e outras condições materiais da
organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos
da parceria, devidamente acompanhada de comprovação documental;
4.2.33. Cópia de documento que comprove que a organização da
sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de
consumo de água, luz, telefone ou contrato de locação devidamente
assinado e com assinaturas de locador e locatório reconhecidas em
cartório;
4.2.34. Declaração: (Modelo de Declarações - download do arquivo
disponibilizado no site: manauscult.manaus.am.gov.br).
4.2.35. Declaração de Ciência e Concordância, de que o representante
legal está ciente e concorda com as disposições previstas neste Edital e
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção, sob pena de eliminação;

4.2.36. Declaração do representante legal da organização da sociedade
civil com informação de que a organização e seus dirigentes não
incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei
nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento,
sendo elas:
4.2.36.1. vNão há, em seu quadro de dirigentes membros de Poder ou
do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública municipal; e cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas
mencionadas na alínea “a” deste inciso;
4.2.36.2. 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 da administração pública
municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
e
4.2.36.3. Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos
repassados:
4.2.36.3.1. Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública municipal;
4.2.36.3.2. Servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na
lei de diretrizes orçamentárias;
4.2.36.3.3. 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.
4.3. Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas-TCE-AM, com data de expedição inferior a 30 (trinta) dias,
sobre a situação de adimplência ou não da entidade proponente;
4.4. Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas-TCE-AM, com data de expedição inferior a 30 (trinta) dias
sobre a situação de adimplência ou não do representante da entidade;
4.5. Certidão emitida pelo órgão concedente, a MANAUSCULT, com
data de expedição inferior a 30 (trinta) dias, sobre a situação de
adimplência ou não da entidade proponente;
4.6. Certidão emitida pelo órgão concedente, a MANAUSCULT, com
data de expedição inferior a 30 (trinta) dias, sobre a situação de
adimplência ou não do responsável legal da entidade proponente.
4.7. A ausência ou apresentação de uma única certidão não supre,
substitui ou invalida as demais, sendo todas as certidões acima previstas
de apresentação obrigatória.
4.8. A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em
seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.
4.9. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma
outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou
esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela
administração pública municipal.
4.10. A ausência ou incompletude de qualquer um dos documentos
previstos neste item implica na eliminação da proposta.
4.11. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a
apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada
apenas a última proposta enviada para análise.
5. DAS VEDAÇÕES
5.1. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
5.1.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional;
5.1.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada com esta Fundação Municipal de Cultura,
Turismo e Eventos – MANAUSCULT;
5.1.3. 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; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015);
5.1.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos
últimos cinco anos, com a devida instauração de tomada de constas
especiais, exceto se:

DOM | Edição 5459 | Página 30

Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
5.1.4.1. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e/ou
quitados os débitos eventualmente imputados; (Incluído pela Lei
nº 13.204, de 2015);
5.1.4.2. For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; (Incluído
pela Lei nº 13.204, de 2015);
5.1.4.3. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015);
5.1.5. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período
que durar a penalidade:
5.1.5.1. Suspensão de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração;
5.1.5.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública;
5.1.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas
por Tribunal de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
5.1.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa:
5.1.7.1. 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 8
(oito) anos;
5.1.7.2. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação;
5.1.7.3. 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.
6. COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a avaliar,
processar e julgar o presente chamamento público, cujos membros,
designados através da Portaria nº 0111/2022 - MANAUSCULT, nos
termos estabelecidos pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, no
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
6.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro
desse colegiado.
6.3. 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.
7. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. A Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas
OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta serão
realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência
técnica para exercer seu julgamento.
7.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no item 15 deste
edital para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do
resultado preliminar do processo de seleção.
7.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios
de julgamento estabelecidos na tabela abaixo:
Pontuação Máxima por
Critérios de
Metodologia de Pontuação
Julgamento
Item
(A) Plano de Trabalho: Informações
sobre ações a serem executadas, - Grau pleno de atendimento (2,0
metas a serem atingidas, indicadores pontos)
que aferirão o cumprimento do objeto - Grau satisfatório de atendimento
2,0
da parceira, bem como o atendimento (1,0 pontos)
de aspectos socioculturais atingidos e - O não atendimento ou o
prazos para a execução das ações e atendimento insatisfatório (0,0).
para o cumprimento.
- Grau pleno de adequação (1,0)
- Grau satisfatório de adequação
(B) Medidas de acessibilidade para
(0,5)
pessoas
com deficiência ou
1,0
- O não atendimento ou o
mobilidade reduzida e idosos.
atendimento
insatisfatório
do
requisito de adequação (0,0).
(C) Plano de Trabalho: Descrição da - Grau pleno da descrição (1,0)
realidade objeto da parceria e do - Grau satisfatório da descrição (0,5)
1,0
nexo entre essa realidade e a - O não atendimento ou o
atividade ou projeto proposto.
atendimento insatisfatório (0,0).
- O valor global proposto é, pelo
menos, 10% (dez por cento) mais
baixo do que o valor de referência
(D) Plano de Trabalho: Adequação da (1,0);
proposta ao valor de referência - O valor global proposto é igual ou
1,0
constante do Edital, com menção até 10% (dez por cento), exclusive,
expressa ao valor global da proposta. mais baixo do que o valor de
referência (0,5);
- O valor global proposto é superior
ao valor de referência (0,0).

(E) Capacidade técnico-operacional
- Grau pleno de capacidade técnicoda instituição proponente, por meio
operacional (5,0).
de experiência comprovada no
- Grau satisfatório de capacidade
portfólio e demais documentações
técnico-operacional (3,0).
previstas no edital, de equipe,
- O não atendimento ou o
instalações e realizações na gestão
atendimento
insatisfatório
do
de
atividades
ou
projetos
requisito de capacidade técnicorelacionados ao objeto da parceria ou
operacional (0,0).
de natureza semelhante.
Pontuação Máxima Global

5,0

10,0

7.4. Serão eliminadas aquelas propostas:
7.4.1. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
7.4.2. Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C)
ou (E); ou ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes
informações: a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a
atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas
a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das
metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das
metas; orçamentos e o valor global proposto (art. 16, §2º, incisos I a IV,
do Decreto nº 8.726, de 2016);
7.4.3. Que estejam em desacordo com o Edital ou que não apresentem
a documentação completa prevista no item 4;
7.4.4. Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado
pela Comissão de Seleção à luz da estimativa realizada na forma do §8º
do art. 9º do Decreto nº 8.726, de 2016, e de eventuais diligências
complementares, que ateste a inviabilidade econômica e financeira da
proposta, inclusive à luz do orçamento disponível;
7.4.5. Que apresentem informações falsas, parciais ou inidôneas.
7.5. A administração pública divulgará o resultado preliminar do
processo de seleção Diário Oficial do Município, na página do sítio oficial
MANAUSCULT na internet e redes sociais.
7.6. A fase recursal ocorrerá após a divulgação do resultado preliminar
do processo de seleção, conforme tabela do item 15 deste edital.
7.7. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará, podendo
reconsiderar ou não sua decisão. Em caso de não provimento, seguirá
para o superior hierárquico.
7.8. Durante a fase recursal não será permitida a juntada e
complementação de documentos obrigatórios constantes no item 4, e
não apresentados na proposta avaliada, considerando a previsão do
item 4.5 e 7.4.3, em se tratando de documentos indispensáveis na
composição e apresentação das propostas.
7.9. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem
interposição de recurso, a MANAUSCULT deverá homologar e divulgar,
no seu sítio eletrônico oficial, redes sociais e no Diário Oficial do
Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do
processo de seleção.
8. DOS VALORES DOS PROJETOS E DOS RECURSOS
FINANCEIROS
8.1. A previsão é de que os créditos orçamentários necessários ao
custeio de despesas relativas ao presente Edital sejam provenientes do
Programa de Trabalho 13.392.0084.2115 – Apoio ao Carnaval da Cidade
de Manaus. Fonte de recurso: 15000000 - Recursos ordinários. Natureza
da Despesa: 33503996- REPASSE FINANCEIRO-REFIN.
8.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam
este Edital são provenientes do orçamento da MANAUSCULT, por meio
do Programa de Trabalho 13.392.0084.2115, através da ação
orçamentária “Apoio ao Carnaval da Cidade de Manaus 2023”.
8.3. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 2.229.541,60
(dois milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e quarenta e
um reais e sessenta centavos).
8.4. Os valores de referência para a realização do objeto do termo de
colaboração são de:
8.4.1. Categoria 1 - Grupo Especial: até R$ 133.052,56 (cento e trinta e
três mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) por Escola
de Samba, sendo o grupo composto por oito agremiações, totalizando
até R$ 1.064.420,48 (um milhão, sessenta e quatro mil, quatrocentos e
vinte reais e quarenta e oito centavos).
8.4.2. Categoria 2 - Escolas de Samba do Grupo “A”: até R$ 79.112,80
(setenta e nove mil, cento e doze reais e oitenta centavos) por Escola de
Samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até
R$ 712.015,20 (setecentos e doze mil, quinze reais e vinte centavos).
8.4.3. Categoria 3 - Escolas de Samba do Grupo “B”: até R$ 50.345,10
(cinquenta e mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) por
Escola de Samba, sendo o grupo composto por nove agremiações,
totalizando até R$ 453.105,90 (quatrocentos e cinquenta e três mil, cento
e cinco reais e noventa centavos).
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8.5. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de
desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria,
observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 33
e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.
8.6. Os recursos serão depositados em conta específica, em instituição
financeira pública (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil),
indicada pelos contemplados. Os recursos deverão ser obrigatoriamente
aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da
dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.
8.7. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em
geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o
instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto
nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de
2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016.
8.8. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para
satisfação de seu objeto, sendo admitidas, as despesas previstas e
aprovadas no plano de trabalho, observando o disposto no art. 46 da Lei
nº 13.019, de 2014.
8.9. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à
parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou
na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.
8.10. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública municipal por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.

exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração
pública. As informações divulgadas deverão conter, no mínimo:
11.3.1. Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e
do órgão da administração pública responsável;
11.3.2. Nome da organização da sociedade civil e seu número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB;
11.3.3. Descrição do objeto da parceria;
11.3.4. Valor total da parceria e valores liberados;
11.3.5. Situação da prestação de contas da parceria, que deverá
informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi
apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo;
11.3.6. Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos
da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as
funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista
para o respectivo exercício.
11.4. A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e
de pessoal.
11.5. 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.
11.6. O não cumprimento das obrigações será informado pela
Comissão de Monitoramento no qual acarretará reprovação ou
aprovação com ressalvas da prestação de contas.

9. DA CELEBRAÇÃO
9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a
assinatura do instrumento de parceria:
9.1.1. Existência de disponibilidade orçamentária;
9.1.2. Aprovação da proposta e do Plano de Trabalho, através de
manifestação técnica do setor competente;
9.1.3. Homologação e posterior assinatura do termo de colaboração.
9.2. O termo de colaboração será celebrado de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse
público e desde que caracterizadas a oportunidade e
conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a
administração pública a firmar o instrumento de parceria com
quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao
repasse financeiro.

12. DA EXECUÇÃO
12.1. As despesas devem ser executadas considerando os itens 8.5 a
8.10 deste edital, sendo vedado:
12.1.1. Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
12.1.2. 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;
12.2. 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.
12.3. Os pagamentos deverão, obrigatoriamente, ser realizados
mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços ou por meio de débito em conta corrente.
12.4. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da
organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a
ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes
do termo inicialmente previsto.

10. DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10.1. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo
de colaboração, que conterá as cláusulas essenciais previstas no artigo
42 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de
14 de dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
10.2. A minuta do termo de colaboração a ser celebrado consta como
anexo deste Edital.
11. DAS OBRIGAÇÕES
11.1. Não será exigida contrapartida financeira ou em bens e serviços
economicamente mensuráveis em razão do enquadramento previsto no
artigo 35, parágrafo 1º da lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no
artigo 12, parágrafo único do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
11.2. Faz-se obrigatória a menção à Prefeitura Municipal de Manaus e
MANAUSCULT, que deverá ser inserida em todas as peças de
divulgação, inclusive nos releases distribuídos a imprensa, entrevistas
concedidas pela equipe do projeto, de forma padronizada previamente
estabelecida e da seguinte forma:
11.2.1. Logomarca da Prefeitura Municipal de Manaus / MANAUSCULT
sob a chancela “Apoio”, “Apoio cultural” ou “Patrocínio” nos produtos e
peças de divulgação;
11.2.2. Logomarcas de demais Empresas e Instituições apoiadoras
poderão ter seu respectivo crédito sob as mesmas chancelas
supracitadas, permitindo-se a fixação de suas logomarcas;
11.2.3. Citação do apoio da Prefeitura Municipal de Manaus /
MANAUSCULT na locução antes do evento;
11.2.4. As logomarcas estão disponíveis no site da MANAUSCULT.
11.3. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que

13. DO GESTOR DO TERMO
13.1. Agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por
meio de termo de colaboração, designado através da Portaria
nº 0110/2022 - MANAUSCULT, 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.
13.1.1. São obrigações do gestor:
13.1.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
13.1.1.2. 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;
13.1.1.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da lei 13.204, de 14 de
dezembro de 2015;
13.1.1.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
14. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
14.1. A comissão de monitoramento e avaliação, constituída na forma da
Portaria nº 0112/2022 – MANAUSCULT, nos termos estabelecidos pela
lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.726, de 27 de
abril de 2016, é a instância administrativa colegiada responsável pelo
monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de
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aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos
e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização
do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a
homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
14.2. A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse
colegiado para subsidiar seus trabalhos.
14.3. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e
saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias.
14.4. 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.
14.5. A MANAUSCULT 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.
14.6. Sem prejuízo do Monitoramento e Avaliação, poderão ser
realizadas eventuais auditorias pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva.
15. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
15.1. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar
resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução
do objeto e o alcance das metas.
15.2. Para fins de prestação de contas final, a organização da sociedade
civil deverá apresentar relatório de execução final do objeto, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contado do término da execução da parceria,
conforme estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por até
quinze dias, mediante justificativa e solicitação prévia da organização da
sociedade civil, que conterá:
15.2.1. A demonstração do alcance das metas referentes ao período de
que trata a prestação de contas;
15.2.2. A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do
objeto;
15.2.3. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto,
como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros.
15.3. O relatório de execução final do objeto deverá, ainda, fornecer
elementos para avaliação:
15.3.1. Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas e
caso houver descrever e apresentar por fotos as medidas de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e
idosos.
15.3.2. Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado
por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou
privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre
outros; e
15.3.3. Total de participantes do projeto e colaboradores fixos da Escola
de Samba;
15.3.4. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão
do objeto.
15.3.5. Relatório Final de Execução Financeira, no prazo máximo de
até 30 (trinta) dias, contados de sua notificação, para melhor análise da
comprovação do alcance das metas, conforme estabelecido no
instrumento de parceria e previsto nos artigos 56 e 57 do Decreto
nº 8.726, de 27 de abril de 2016, prorrogável por até quinze dias,
mediante justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade
civil, que deverá conter:
15.3.6. Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive
rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância
do plano de trabalho e sua vinculação com a execução do objeto;
15.3.7. Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta
bancária específica, quando houver;
15.3.8. Extrato da conta bancária específica;
15.3.9. Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
15.3.10. Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados,
quando houver; e
15.3.11. Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos
com data válida, inclusive holerites, com data do documento, valor,
dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação do
produto ou serviço, contendo dados da organização da sociedade civil e
número do instrumento da parceria.
15.4. A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na
hipótese de não cumprimento do alcance das metas.
15.5. As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos
documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de

dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da
prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da
prestação de contas.
15.6. O prazo de análise da prestação de contas final pela administração
pública constará no termo de colaboração e será de até cento e
cinquenta dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de
Execução do Objeto. Este prazo poderá ser prorrogado,
justificadamente, por igual período, não podendo exceder o limite de
trezentos dias.
15.7. Toda a documentação referente à Prestação de Contas deverá ser
apresentada com identificação da instituição responsável pela execução
do termo no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos-MANAUSCULT, nos prazos definidos neste edital, no horário
das 08:00 hrs às 14:00 hrs, situado na Avenida Sete de Setembro,
N. 377 – Centro.
DOS PRAZOS
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

1

Publicação do Edital de Chamamento
Público.

2

Envio das propostas pelas OSCs.

3

Impugnação do Edital.

4
5
6
7

Etapa competitiva de avaliação das
propostas pela Comissão de Seleção.
Divulgação do resultado preliminar.
Interposição de recursos contra o
resultado preliminar.
Homologação do Edital.

DATAS
07.11.2022
Prazo máximo de 30 dias a contar da
publicação, ou seja, o prazo para envio
será até o dia 06/12/2022.
05 (cinco) dias contados da publicação
do edital.
07.12.2022
08.12.2022
05 (cinco) dias contados da divulgação
do resultado preliminar.
A homologação será publicada após
análise de eventuais recursos.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. É recomendável a leitura integral da legislação referenciada neste
edital, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que
não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as
sanções cabíveis.
16.2. Fica eleito o foro da Justiça da cidade de Manaus - Amazonas,
para dirimir eventuais questões decorrentes deste Edital, quando não
esclarecidas por via administrativa.
16.3. É de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial,
bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação
objetivada nesta chamada pública, ficando a MANAUSCULT isenta de
qualquer responsabilidade dessa índole.
16.4. Todo e qualquer ônus por questões de direitos autorais recairão,
exclusivamente, sobre o responsável pelo projeto. O proponente se
obriga a obter todas as autorizações necessárias, inclusive no
que se refere aos direitos autorais, junto aos respectivos autores de
todas as obras intelectuais utilizadas no projeto, dos herdeiros
legais das mesmas, ou eventuais cessionários, na forma da Lei
nº 9.610/98.
16.5. A presente chamada pública poderá ser revogada ou anulada, no
todo ou em parte, a qualquer tempo, por motivo de interesse público ou
exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou a
reclamação de qualquer natureza.
16.6. Os casos omissos e as situações não previstas na presente
chamada pública serão resolvidos pela MANAUSCULT.
16.7. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada pública
poderão ser obtidos através dos telefones (92) 3215-3473 e (92) 988427234.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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ANEXO 1 – MINUTA TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº xxxx QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MANAUS
POR
INTERMÉDIO
DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT E
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL).
O MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio da FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE CULTURA, TUIRSMO E EVENTOS – MANAUSCULT,
inscrita no CNPJ sob nº ____, com sede _____, doravante
denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato
representada pelo seu Diretor Presidente ___________________, e a
_______________ (organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ
sob nº. _____, com sede______, doravante denominada (o)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo (a) (cargo
do representante legal da organização da sociedade civil, seguido da
respectiva qualificação), resolvem celebrar o presente termo de
colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Delegada Municipal
nº 25/2013, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,
nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
consoante o processo administrativo nº xxxxxxxxxxxxxxxx e mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento
público nº XX/2022, tem por objeto “a concessão de apoio financeiro da
Administração Pública Municipal para a execução de desfile das Escolas
de Samba do Grupo Especial, ‘A’ e ‘B’ no carnaval de 2023, conforme
detalhado no Plano de Trabalho apresentado”.
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas
vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto,
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do
poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Município;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o
aparelho administrativo do Município.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - São obrigações dos Partícipes:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações
da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando
previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas
organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
b) 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;
c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em
obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância
com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de
colaboração;
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto
da parceria;
e) designar gestor de parceria, e 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;
f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação
de recursos;
g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias
após o respectivo encerramento;
h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação
irregular dos recursos envolvidos na parceria;
i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a
constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da
parceria.
II – DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de
colaboração;
c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias
celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações
requeridas no parágrafo único, do artigo 11, da Lei Federal
nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica,
observado o disposto no artigo 51, da Lei Federal nº 13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas
repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas
correspondentes aos processos, aos documentos, às informações
referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei
nº 13.019/2014, bem como aos locais de execução do objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às
despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
g) responder exclusivamente 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;
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta,
em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo,
pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos
recursos;
i) inserir a logo da Prefeitura de Manaus e da MANAUSCULT em todo
material de divulgação, promoção e produtos resultantes e veiculações
nas mídias, conforme o previsto no Edital nº XX/2022 – MANAUSCULT;
j) responsabilizar-se pelas despesas relativas aos direitos autorais, nos
termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais taxas incidentes
sobre a execução ou apresentação do projeto constante no plano de
trabalho a ser executado;
k) o (a) partícipe contemplado comprometem-se a respeitar as condições
de acessibilidade previstas nos termos do Artigo 46 do Decreto nº 3.298,
de 20 de dezembro de 1999, referentes à acessibilidade de portadores
de necessidades especiais;
l) o (a) partícipe é responsável pelo descarte e limpeza, tanto na parte
interna como na parte externa do Centro de Convenções de Manaus –
Sambódromo, no que tange às alegorias, fantasias e carros do desfile,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias do término do evento, o não
cumprimento acarretará as sanções previstas em lei, ficando inclusive
impedidos de celebrar novos termos de colaboração com a
Administração Pública.
m) O não cumprimento das obrigações será informado pela
Comissão de Monitoramento no qual acarretará reprovação ou
aprovação com ressalvas da prestação de contas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do
objeto do presente Termo de Colaboração é de R$ ___________ (por
extenso).
3.2 – A administração pública municipal transferirá, para execução do
presente termo de colaboração, recursos no valor de R$ ___________
(por extenso), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária
_______________, UG _________, Gestão ___________, conforme
discriminação abaixo:
Fonte: ___________ ED: ___________ - R$ ___________
CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRAPARTIDA
4.1 - Com fundamento no parágrafo primeiro, do artigo 35, da Lei
Federal nº 13.019/2014, e parágrafo único, artigo 12, do Decreto Federal
nº 8.726/2016, não será exigida contrapartida financeira ou em bens e
serviços economicamente mensuráveis.
CLÁUSULA QUINTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS
RECURSOS
5.1 - A administração pública municipal transferirá os recursos em favor
da organização da sociedade civil, conforme o cronograma de
desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade
de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este
instrumento.
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5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de
Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de
instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou
superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto
prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida
pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos
menores.
5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente,
aplicados no objeto do termo de colaboração ou da transferência,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos
para os recursos transferidos.
5.4 – A organização da sociedade civil deverá observar na realização de
gastos para a execução do objeto do presente termo o estabelecido no
plano de trabalho.
5.5 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não
serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela
recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou
o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a
obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem
justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
5.6 - 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 trinta dias,
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente da
administração pública.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
6.1 – 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.
6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos,
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou
representante da organização da sociedade civil, para:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência
ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em
caráter de emergência;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou
correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora dos prazos;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter
educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos;
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos;
VII - 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 SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1 – O presente Termo de Colaboração vigerá a partir da data da
assinatura, conforme prazo previsto no anexo do Plano de Trabalho,
para a consecução de seu objeto.
7.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da organização da
sociedade civil devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais
exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do
prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.
7.3 – Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a
administração pública municipal promoverá a prorrogação do prazo de
vigência do presente termo de colaboração, independentemente de
proposta da organização da sociedade civil, limitado o prazo de
prorrogação ao exato período do atraso verificado.
7.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior,
deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos
partícipes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da
última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de

termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros
retroativos.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DO
MONITORAMENTO,
DO
ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.
8.1 - O relatório técnico a que se refere o artigo 59, da Lei Federal
nº 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - 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;
III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação
de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e
resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de
fomento;
V - análise de eventuais 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.
8.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da
sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato
próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou
manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil
parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu
direitos de uso de tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto
previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, 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 PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1 - 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 relatório de execução do objeto, elaborado pela
organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas
propostas com os resultados alcançados.
9.2 - O relatório de execução final do objeto conterá:
9.1.2 - A demonstração do alcance das metas referentes ao período de
que trata a prestação de contas;
9.1.3 - A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do
objeto;
9.1.4 - Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto,
como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros.
9.1.5 - O relatório de execução final do objeto deverá, ainda, fornecer
elementos para avaliação:
9.1.6 - Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas e
caso houver descrever e apresentar por fotos as medidas de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e
idosos;
9.1.7 - Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado
por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou
privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre
outros; e
9.1.8 – Total de participantes do projeto e colaboradores fixos da Escola
de Samba;
9.1.9 - Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão
do objeto.
§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 dias a partir do
término da vigência da parceria.
9.2 - Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance
das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a
administração pública municipal exigirá a apresentação de relatório de
execução financeira, conforme previsto nos artigos 56 e 57 do Decreto
nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
9.2.1 - O Relatório Final de Execução Financeira deverá ser apresentado
no prazo de até trinta dias, contados de sua notificação, prorrogável por
até quinze dias, mediante justificativa e solicitação prévia da organização
da sociedade civil, que deverá conter:
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9.2.2 - Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive
rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância
do plano de trabalho e sua vinculação com a execução do objeto;
9.2.3 - Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta
bancária específica, quando houver;
9.2.4 - Extrato da conta bancária específica;
9.2.5 - Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
9.2.6 - Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados,
quando houver; e
9.2.7 - Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos,
inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da organização
da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço,
contendo dados da organização da sociedade civil e número do
instrumento da parceria.
9.3 - A administração pública municipal considerará ainda em sua
análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da
parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela
comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a
conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados
durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.
9.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de
que trata o artigo 67, da Lei Federal nº 13.019/2014, deverão conter
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do
objeto pactuado.
9.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela
administração pública observará os prazos previstos na Lei Federal
nº 13.019/2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata
instauração de tomada de contas especial.
9.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será
concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por
notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo
que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a
prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da
omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as
providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da
legislação vigente.
9.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas
apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de
seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada,
prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput
sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou
vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da
sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização
monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos
eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste
parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração
pública.
9.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao
erário;
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes
circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no
plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação
da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu
conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades
diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
9.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após
exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao
erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o
objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de
atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir
do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude
e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
9.11 - 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 DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
10.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo,
mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser
encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à
data de término de sua vigência.
10.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de
Colaboração com alteração da natureza do objeto.
10.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade
meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser
previamente submetidas à Procuradoria Jurídica da Fundação, a qual
deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e
parecer.
10.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se
fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a
mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de
recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E
DAS SANÇÕES
11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho
e com as normas da Lei Federal nº 13.019/2014, e da legislação
específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da
esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não
superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público
ou celebrar parceria ou contrato 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 no inciso II. Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos
II e III são de competência exclusiva de Secretário Estadual, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos
de aplicação da penalidade.
11.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da
apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade
decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
11.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo
voltado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES
12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os
de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos
na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se
incorporam.
12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes
os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos,
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transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste
Termo de Colaboração.
12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da organização da
sociedade civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a
organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da
propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos
poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra
organização da sociedade civil que se proponha a fim igual ou
semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução
do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do
objeto pactuado,
12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de
inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para
continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto
neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da
Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO
PARTÍCIPE (ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL-OSC)
REFERENTES AOS DIREITOS AMBIENTAIS E TRABALHISTAS.
13.1 - Considerando as inúmeras irregularidades sociais e trabalhistas
flagradas pelos órgãos competentes, o SEGUNDO PARTÍCIPE deverá
adequar sua conduta aos ditames legais, comprometendo-se a cumprir
todas as obrigações estampadas nos termos de ajuste de conduta
firmados perante o Ministério Público do Trabalho, consistentes em
adequação do meio ambiente de trabalho ao patamar condizente com a
segurança e higidez física do trabalhador, fornecimento de
Equipamentos de Proteção Individual – EPI e respeito às demais
obrigações sociais e trabalhistas celebradas perante aquele órgão
ministerial especializado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
14.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis
somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo
de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa
intenção;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em
qualquer documento apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a
instauração de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE
15.1 - 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 Estado, a qual deverá ser providenciada pela
administração pública estadual no prazo de até 20 (vinte) dias a contar
da respectiva assinatura.

17.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes
obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Manaus-AM, .............. , de 2023.
_______________________________________________________
Assinatura do representante legal da Administração Pública Municipal
_______________________________________________________
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil

2º RESULTADO PRELIMINAR – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
Nº. 013/2022 – MANAUSCULT
A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições,
instituída pela Portaria nº 0094/2022- MANAUSCULT de 21 de Setembro
de 2022, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, edição
5430 torna público o 2º resultado preliminar da avaliação das propostas
apresentadas face o Edital de Chamamento Público nº 013/2022 –
MANAUSCULT, publicado no Diário Oficial do Município de 15 de
Setembro de 2022, edição nº 5426, que tem como objeto “selecionar até
10 (dez) propostas de decoração de ruas e espaços públicos por
ocasião da Copa do Mundo FIFA de 2022, que prevejam também a
exibição pública dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, semifinais e
finais do evento, que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro
de 2022, através da concessão de apoio com serviços de sonorização,
iluminação, palco, banheiros químicos e telão, contribuindo para o
desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e manifestações
populares no Município de Manaus”, conforme tabela abaixo:
HABILITADOS
Rua

Bairro

1 Av. Leonardo Malcher

Centro

2 Rua 24 de Agosto

Morro da Liberdade

3 Rua Itaúba Preta

Viver Melhor II

4 Rua Izaura Barroncas

Alvorada I

5 Rua Santa Isabel

Vila da Prata

6 Rua Três

Alvorada I

7 Beco União e Beco Natal

Santo Agostinho

8 Rua Capitão Francisco Falcão

São José II
INABILITADOS

1 Beco Boulevard Álvaro Maia

Praça 14 de janeiro

A Comissão de Seleção informa que, ira realizar a visita in
loco no dia 10.11.2022 para encerramento da analise referente aos
critérios das pontuações.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
16.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes
condições:
I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão
remetidas por correspondência ou e-mail e serão consideradas
regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;
II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via e-mail,
não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos
originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e
III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes,
bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste
termo de colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou
relatórios circunstanciados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste
termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via
administrativa, o foro de Manaus - Comarca da capital do Estado do
Amazonas, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que
forem.
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Manaus, 04 de Novembro de 2022.

Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 0113/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO
AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício da competência que lhe confere
o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e o
Decreto Municipal de 1º de janeiro de 2021, e

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE BENS E
SERVIÇOS COMUNS torna público, para conhecimento dos interessados:

CONSIDERANDO a Lei nº 2.286, de 28 de dezembro de
2017, Anexo Único, Parte I;
CONSIDERANDO o que consta no processo (Siged)
nº 2022.27000.27011.0.022383.
RESOLVE:
DISPENSAR, a pedido, nos termos do inciso II, do artigo
13 da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, os vínculos das prestadoras
de serviço temporário, abaixo relacionadas, admitidas sob a égide do
Direito Administrativo, junto à Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”,
a contar de 1º.11.2022.
1
2

Nome
Alina Cristina de Azevedo
Érika Santos de Matos

Matrícula
140.964-6 A
130.105-5 B

Função
Analista-Enfermagem/RDA
Analista-Enfermagem/RDA

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PREGÃO ELETRÔNICO N. 245/2022-CML/PM
(Processo n. 2022.13000.13310.0.020232 – AGEMAN)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de locação de veículos – tipo: pick-up e popular, para atender as
necessidades da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegado
do Município de Manaus - AGEMAN.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 246/2022-CML/PM
(Processo n. 2020/1637/1120 – SEMSA)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de transporte aquaviário para realizar o transporte fluvial de
cargas perigosas - classe III (líquidos inflamáveis), para atender as
necessidades no transporte de combustível destinado ao abastecimento
parcelado nas Unidades Básicas de Saúde Rural - UBSR (comunidades
ribeirinhas) do Distrito de Saúde Rural - DISAR.
Editais disponíveis a partir do dia 09/11/2022 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 25/11/2022 às 09h45.
Início das sessões: dia 25/11/2022 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-92-98802-3847, das 09 às 18h, e-mail:
cml.se@pmm.am.gov.br.

Manaus, 07 de novembro de 2022.

Manaus, 07 de novembro de 2022.

EXTRATO
1 – ESPÉCIE: Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços de
Pessoal por tempo determinado, sob a égide de Regime de Direito
Administrativo.
2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, por meio da Fundação de
Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”.
3. CONTRATADO: Servidoras abaixo relacionadas.
4. OBJETO: Rescisão Contratual a pedido das servidoras, mediante
processo nº 2022.27000.27011.0.022383.
5. FUNDAMENTAÇÃO: artigo 13, inciso II, da Lei nº 1.425, de 26.03.10.

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. 247/2022-CML/PM
(Processo n. 2022/1637/0117 – SEMSA)
OBJETO: Aquisição de insumos laboratoriais (vermelho de metia p.a.,
iodeto de potássio pa, sulfanilamida pa e outros) para atender as
necessidades do Laboratório de Vigilância Sanitária da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMSA.

6. DATA DA RESCISÃO: A contar de 1º.11.2022.
Manaus, 07 de novembro de 2022.

Edital disponível: a partir do dia 09/11/2022 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 25/11/2022 às 09h45.
Início da sessão: dia 25/11/2022 às 10h00.

1
2

Nome
Alina Cristina de Azevedo
Érika Santos de Matos

Matrícula
140.964-6 A
130.105-5 B

Função
Analista-Enfermagem/RDA
Analista-Enfermagem/RDA

Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessões públicas,
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.
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Manaus, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
Contato: 0xx-92-98802-3847, das 09 às 18h, e-mail:
cml.se@pmm.am.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 230/2022-CML/PM
(Processo n. 2022/1637/0104 – SEMSA)

Manaus, 07 de novembro de 2022.

OBJETO: Eventual fornecimento de insumos odontológicos (iodofórmio,
ionômero de vidro, lima rotatória e outros), para atender a Secretaria
Municipal de Saúde - SEMSA da Prefeitura de Manaus, conforme
quantidade, especificações técnicas, regras e condições no Termo de
Referência, através do Registro de Preços.
Data e Horário: 09/11/2022 às 10h00 (horário de Brasília)

NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO N. 232/2022-CML/PM
(Processo n. 2022/1637/0102 – SEMSA)
OBJETO: Eventual fornecimento de insumos odontológicos (agente de
união, agulha descartável gengival, alginato tipo I e outros), para atender
a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA da Prefeitura de Manaus,
conforme quantidade, especificações técnicas, regras e condições no
Termo de Referência, através do Registro de Preços.

Maiores informações:
Os Pregões Eletrônicos serão realizados em sessões
publicas, 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 6333/ 6378, das 09 às 18h, e-mail:
cml.se@pmm.am.gov.br.
Manaus, 07 de novembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 233/2022-CML/PM
(Processo n. 2022/1637/0114 – SEMSA)
OBJETO: Eventual fornecimento de kit de psicomotricidade, para suprir
as necessidades da Secretaria de Educação - SEMED – para o ano de
2022; da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e da Fundação de
apoio ao Idoso Dr Tomas – FDT da Prefeitura Municipal de Manaus,
conforme quantidade, especificações técnicas, regras e condições no
Termo de Referência, através do Registro de Preços.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 234/2022-CML/PM
(Processo n. 2022/1637/0095 – SEMSA)
OBJETO: Eventual fornecimento de insumos laboratoriais (nitrato de
prata pa, peptona bacteriológica, peróxido de hidrogênio, e outros), para
atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA da Prefeitura de
Manaus, conforme quantidade, especificações técnicas, regras e
condições no Termo de Referência, através do Registro de Preços.
Limite para recebimento das Propostas: dia 11/11/2022 às 09h45.
Início da sessão: dia 11/11/2022 às 10h00.
Maiores informações:
Informamos que por conta da instabilidade do Portal de
Compras da Prefeitura de Manaus, no dia 07/11/2022, os pregões
eletrônicos citados tiveram Nova Data.
Os Pregões Eletrônicos serão realizados em sessões
públicas, 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 6333 / (92) 98802-3847, das 09 às
18h, e-mail: cml.se@pmm.am.gov.br.
Manaus, 07 de novembro de 2022.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2022-CML/PM
(Processo n. 2022/16330/20696/00051 – UGCM/SEMAD)
Objeto: Eventual fornecimento de insumos agrícolas (bandeja para
germinação, adubo, semente, muda e outros) para atender aos Órgãos e
Entidades da Administração Publica Direta e Indireta da Prefeitura de
Manaus, participantes do Registro de Preços.
Data e Horário: 08/11/2022 às 08h30 (horário local).
Local: Avenida Constantino Nery Nº 4080 – Chapada, Manaus/AM,
Sede da Comissão Municipal de Licitação – CML.
Maiores informações: COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na
Avenida Constantino Nery nº 4080 – Chapada, no horário das 8h às 17h,
de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6333 / 6376, (92)
98802-3847 ou e-mail: cml.se@pmm.am.gov.br.
Manaus, 07 de novembro de 2022.

Publicações Diversas
ENTEC GUINDASTES E CONTÊINERES LTDA torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 025/05-11 (1ª
Alteração), que autoriza o transporte rodoviário de resíduos e produtos
perigosos (fluído refrigerante e HFC – 32); localizada na Av. Solimões,
nº 250, Distrito Industrial (Estado do Amazonas), para Transporte
Rodoviário de Cargas Perigosas, com validade de 150 dias.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 122/2022-CML/PM
(Processo n. 2022/1637/0067 – SEMSA)
OBJETO: Contratação de empresa especializada no diagnóstico de
eletrocardiograma com emissão de laudo, incluindo a disponibilidade em
regime de comodato dos equipamentos necessários, com manutenção
preventiva e corretiva por conta da contratada para atender as necessidades
das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

FRANCISCO DO CARMO DA SILVA - RECICLAGEM torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 336/2022, que autoriza a
coleta e o transporte de Resíduos Classe II (papel, papelão, resíduos de
varrição, plástico, ferro, paletes de madeira), localizada na Rua
Jerusalém (N S Fátima), nº 42, Novo Aleixo, Manaus-AM, para Coleta e
Transporte de Resíduos Classe II, com validade de 01 Ano.
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