
 

Manaus, terça-feira, 4 de outubro de 2016 
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03 2015/15848/15868/00049 Ribeiro Participações 
Ausência de Licença 

Ambiental 

04 2015/15848/15868/00046 
Hapivida Assistência Médica 

Ltda 
Descumprimento de 

Notificação 

05 2013/4933/6208/00166 Antônio Ferreira de Souza 
Descumprimento de 

Interdição 

06 2013/15848/15872/00352 
Leontech Engenharia e 

Construções Ltda 
Ausência de Licença 

Ambiental 

07 2011/4933/6208/00161 
Lc Da Cunha Materiais de 

Construção - Me 
Retirada de barro sem 

Licença Ambiental 

08 
2014/15848/15872/00836/APENSO 

2012/4933/6208/00243 
Júlio Cesar Negreiros Vieira – 

Lava Jato Lave Car 
Ausência de Licença 

09 2013/15848/15872/00032 Raimundo Arteiro de Paiva Construção em APP 

10 2014/15848/15872/00714 José de Freitas 
Intervenção em APP 

Aterragem de Nascente 

11 2014/15848/15872/00745 
Sinval Fernandes Da Silva 

Júnior - 
Ausência de Licença 

Ambiental 

12 2013/4933/6208/00171 
Onercio Torres Do Amaral 

(Pagode Do Coronel) 
Ausência de Licença 

13 2011/4933/6208/00412 
J N M Caldeira E Montagem 

Industrial LTDA EPP 
Ausência de Licença 

Ambiental 

14 2013/4933/620800097 M Cavalcante Costa Me 
Ausência de Licença 

Ambiental 

15 2014/15848/15872/00720 
Jose Anacelio Cavalcante 

Jaque (Bar Da Loura) 
Poluição Sonora e 

Ausência de Licença 

16 2011/4933/6208/00417 
Dunorte Distribuidora de 
Produtos de Consumo 

Ausência de Licença 
Ambiental 

17 2014/15848/15872/00729 Edson de Oliveira Betcel 
Poluição Sonora e 

Ausência de Licença 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

(*) PORTARIA Nº 091/2016-GS-SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER, no exercício da competência que lhe confere o 
inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº. 0207, publicado na edição 

do DOM Nº 2241, de 08/07/2009, referente aos Agentes Honoríficos em 
apoio ao Programa Segundo Tempo, 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº. 2.442, publicado na 

edição do DOM nº 3220, de 30/07/2013, o qual altera o Decreto nº 0207, 
de 08/07/2009, 

 
CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público nº 

001/2015, publicado na edição do DOM nº 3742, de 27/09/2015, 
retificado no DOM edição nº 3744, de 11/10/2015, 

 
CONSIDERANDO o Resultado Final do Certame, 

publicado na edição do DOM nº 3767, de 14/11/2015, 
 
CONSIDERANDO o que consta no Memorando nº 

063/2016-Programa Segundo tempo, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a senhora abaixo identificada, a 
contar da data especificada, do quadro de Agentes Honoríficos na 
função de MONITOR, em apoio ao Programa Segundo Tempo. 
 

Nº Nome Classificação A contar de 

01 JOSIELE GOMES DE MELO 160 01/09/2016 

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

 
Manaus, 28 de setembro de 2016. 

 
 

 
(*) Republicada integralmente por haver sido veiculada com incorreção no 
DOM Edição 3980, de 29 de setembro de 2016. 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

EXTRATO 
TERMO DE RESCISÃO 

 
ESPÉCIE E DATA: Termo de Rescisão de Permissão de Uso 
nº006/2015. 
PARTES: O Município de Manaus, através do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa RM VITAL 
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS-ME. 
OBJETO: O presente Termo tem como objeto a rescisão amigável do 
Termo de Permissão de Uso nº 006/2015, firmado em 22 de outubro de 
2015, cujo objeto é a outorga de permissão de uso onerosa, com 
exclusividade, de área denominada Ponto Comercial nº12, localizado no 
Parque Cultural de Esporte e Lazer Ponta Negra, Manaus, originária da 
Licitação Modalidade Concorrência nº001/2015, constante do processo 
Administrativo nº 2015/796/824/02135. 
FUNDAMENTO LEGAL:  Art. 79, Inciso II, § 1º, da Lei nº8.666/93, 
Processo Administrativo 2015/796/824/006501 
 

Manaus, 30 de setembro de 2016. 

                  
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016 - MANAUSCULT 
 

DISPÕE sobre a chamada pública de pessoas jurídicas 
especializadas no desenvolvimento e implantação de 
projeto museográfico que contemple a elaboração e 
montagem de exposição interativa de longa duração com 
recursos de tecnologia, com vistas à exposição inaugural 
do Museu da Cidade de Manaus, e que deverá ser 
elaborado, executado e desenvolvido por uma empresa 
especializada no desenvolvimento e implantação de 
projeto museográfico com ênfase em exposições 
interativas com recursos de tecnologia, e que deverá ainda 
captar recursos por meio dos dispositivos da Lei 8.313/93 
(Lei Rouanet) e conceber o plano museológico, a partir da 
proposta conceitual desenvolvida pela equipe técnica da 
MANAUSCULT conforme o disposto neste edital. 

 
A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal 

de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, neste ato representada 
por seu Diretor-Presidente, Bernardo Soares Monteiro de Paula, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013, 
Decreto de 31 de julho de 2013, Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
demais legislações complementares, Plano Nacional de Cultura, 
Manifestação nº 088/2016-ASJUR/SUBCI-SEMEF, Parecer nº 245/2016- 
PROJUR-MANAUSCULT, torna público o presente Edital, que tem como 
objeto a “seleção de projeto museográfico que contemple a elaboração e 
montagem de exposição interativa de longa duração com recursos de 
tecnologia, com vistas à exposição inauguração do Museu da Cidade de 
Manaus, e que deverá ser elaborado, executado e desenvolvido por uma 
empresa especializada no desenvolvimento e implantação de projeto 
museográfico com ênfase em exposições interativas com recursos de 
tecnologia, e que deverá ainda captar recursos por meio dos dispositivos 
da Lei 8.313/93 (Lei Rouanet) e conceber o plano museológico, a partir 
da proposta conceitual desenvolvida pela equipe técnica da 
MANAUSCULT conforme o disposto neste edital e anexos”. 



 

Manaus, terça-feira, 4 de outubro de 2016 
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1. MOTIVAÇÃO 
 
O município de Manaus ainda não dispõe de um museu oficial que 
busque contar a história da própria cidade, sua formação social e 
características singulares. Como Manaus se transmutou em Manaus? 
Trata-se de uma pergunta relevante, repleta de histórias significativas, 
memórias plurais de muitos agentes, de muitas cores e formas, texturas 
e aromas; uma cidade cosmopolita cujo cosmopolitismo das expressões 
socioculturais se figuram como “deixas” para gerações futuras, afinal, a 
cidade é o reflexo de seus moradores, e ambos se veem um no outro 
como num espelho, e que só um museu poderá açambarcar esta esfera. 
Um museu do século XXI, moderno, interativo, que busque falar da 
cidade através de um sem-número de recursos, desde os tecnológicos e 
midiáticos até a mais lúdica das formas, capaz de criar um diálogo entre 
o passado e o presente, e de modo sensorial e cognitivo abraçar o 
visitante, tocá-lo, fazê-lo sentir a cidade de Manaus, afinal, como diz o 
poeta manauara Aníbal Beça, “em vez de morar nela [ Manaus ] é ela 
que mora na gente”. 
O Museu da Cidade foi criado pelo Prefeito João de Mendonça Furtado, 
através da lei n° 1.616, de 17 de junho de 1982 na estrutura da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com localização no prédio 
s/n° na Rua da Instalação, porém, o Museu nunca funcionou nesta 
localidade, sequer foi inaugurado. Vinte anos depois, em 2005, o projeto 
do Museu da Cidade foi retomado passando agora a ter como abrigo o 
Paço da Liberdade, antiga sede da Prefeitura de Manaus. 
Inicialmente chamado de Museu Histórico da Cidade de Manaus – 
MUHMA, a ideia partiu da necessidade de abrigar de forma 
sistematizada, a memória da construção da cidade de Manaus, com 
ampliação da importância cívica desse primeiro palácio da cidade, 
construído há mais de 120 anos para abrigar o poder público municipal. 
Trata-se de um dos poucos prédios no Brasil construído especialmente 
para esta função. 
As dimensões urbanas e características culturais de Manaus exigem um 
espaço para a sua reflexão. Em suma, o Museu da Cidade tem a 
pretensão de ser o museu de referência em Manaus para as questões 
da própria história da cidade, além de relacionar-se com o público de 
maneira moderna, lúdica e interativa. 
 

2. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Constitui objeto deste Edital a “seleção de projeto museográfico que 
contemple a elaboração e montagem de exposição interativa de 
longa duração com recursos de tecnologia, com vistas a exposição 
inaugural do Museu da Cidade de Manaus, e que deverá ser 
elaborado, executado e desenvolvido por uma empresa especializada 
no desenvolvimento e implantação de projeto museográfico com 
ênfase em exposições interativas com recursos de tecnologia, e que 
deverá ainda captar recursos por meio dos dispositivos da Lei 
8.313/93 (Lei Rouanet) e conceber o plano museológico, a partir da 
proposta conceitual desenvolvida pela equipe técnica da 
MANAUSCULT conforme o disposto neste edital e anexos”. 

2.2. Através deste edital, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos - MANAUSCULT pretende fomentar o desenvolvimento 
de atividades culturais no campo museal buscando de forma 
inédita e inovadora, estratégias de relacionamento com o público. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar desta Chamada Pública todas proponentes 
devidamente constituídos como Pessoas Jurídicas, estabelecidos 
em território nacional, que atendam as condições ditadas neste 
edital e seus anexos e que comprovadamente atuem no ramo de 
atividade pertinente ao objeto, desde que: 
a) Atuem na área de exposições de natureza museológica no 

âmbito social, cultural, científico, tecnológico e do meio 
ambiente; 

b) Possuam experiência comprovada na elaboração e execução de 
exposições de curta e longa duração com recursos de 
tecnologias compondo, assim, projetos museológicos, 
museográficos, expografias, tendo experiências com instituições 
culturais nacionais e/ou internacionais, e ainda, com órgãos 
públicos nas esferas municipal, estadual ou federal; 

c) Que possuam capacidade técnica para criar e executar todos 
os planos de ações descritos nesta Chamada, com vistas ao 
acompanhamento do processo de pesquisa, criação e 
execução do Museu. 

d) Que tenham amplo conhecimento dos dispositivos da Lei 
Rouanet, Instruções Normativas e canais de acesso; 

e) Que estejam adimplentes perante a União, Estados e Município; 
f) Que possuam todas as documentações exigidas neste edital. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES / CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os interessados, através de seu representante legal devidamente 

identificado, deverão entregar no endereço abaixo, 01 (um) envelope 
opaco, indevassável e lacrado discriminado da seguinte forma: 

 
I – ENVELOPE “A” – PROPOSTA TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – 
MANAUSCULT. 
Edital de Chamada Pública n° 05/2016 
Nome do (a) Proponente 
 
4.2. O envelope A devera conter os documentos previstos nos 

subitens 6.1 deste edital. 
4.3. As inscrições deverão ser entregues no endereço abaixo, no setor 

de protocolo da MANAUSCULT, ou por Correio com Aviso de 
Recebimento (AR), no seguinte endereço: 

 
A) DESTINATÁRIO: 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS 
– MANAUSCULT 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 05/2016 
Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM 
A/C DIRETORIA DE CULTURA 
B) REMETENTE: 
NOME COMPLETO DO(A) PROPONENTE 
ENDEREÇO COMPLETO DO(A) PROPONENTE 

 
4.4. As orientações quanto ao formato e estrutura da Proposta Técnica 

e que devem constar no envelope “A” encontram-se disponíveis 
no Anexo I – Projeto Básico deste edital, disponível no site da 
MANAUSCULT - manauscult.manaus.am.gov.br. 

4.5. Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) única proposta. 
4.6. O prazo para recebimento das propostas é de até 45 (quarenta e 

cinco) dias corridos a contar da data de publicação deste edital. 
 
5. DAS VEDAÇÕES 
 

5.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital: 
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria 

possuam relações de parentesco com membros da Comissão de 
Seleção e com servidores da MANAUSCULT até 3º grau; 

b) Pessoas jurídicas que tem como diretores servidores da 
MANAUSCULT ou pessoas que possuam parentescos com 
estes até o 3º grau, com exceção de servidores que se 
encontram aposentados (inativos); 

c) Pessoas Jurídicas que tenham como diretores, pessoas com 
relações de parentesco com membros da Comissão de 
Seleção até o 3º grau; 

d) Projetos ou documentações postados fora do período 
estabelecido; 

e) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida; 
f) As Proponentes que estejam em situação irregular junto à 

MANAUSCULT e aos órgãos da União, Estados, Municípios 
e Distrito Federal. 

5.2. Também é vedada: 
a) A troca da proponente; 
b) Qualquer alteração que implique em modificação das 

informações, documentos ou itens apresentados no ato da 
inscrição do projeto; 

c) A participação de órgãos públicos. 
 

6. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS, 
HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, 
TRABALHISTA, FGTS E QUALIFICAÇÃO ECONÕMICA E 
FINANCEIRA DO PROCESSO SELETIVO. 

 

6.1. Análise Técnica: A Proposta Técnica deverá conter: 
a) Portfólio da proponente contendo fotos promocionais, matérias 

de jornais e/ou revistas, críticas e outros comprovando as 
atividades realizadas segundo objeto desta Chamada Pública; 
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b) Minuta em PDF do Projeto inscrito na condição de “Proposta 
Cultural” ou “PRONAC” no Salic Web, sistema de inscrição 
de projetos on line para obtenção de autorização para 
captação de recursos da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), com 
todos os itens preenchidos, inclusive a planilha orçamentária. 

c) Atestado de Capacidade Técnica em Exposições 
Internacionais, emitido por pessoa de Direito Público ou 
Privado, em papel timbrado, comprovando a prestação  
de serviço compatível ao objeto deste edital e que 
comprove a aptidão para o desenvolvimento das atividades 
pertinentes; 

d) Atestado de Capacidade Técnica em Exposições Nacionais, 
emitido por pessoa de Direito Público ou Privado, em papel 
timbrado, comprovando a prestação de serviço compatível ao 
objeto deste edital e que comprove a aptidão para o 
desenvolvimento das atividades pertinentes; 

e) Plantas baixas, cortes e vistas em meio digital; 
f) Experiência dos membros da Equipe Técnica; 
g) Maquete eletrônica. 

 

6.2. Após a publicação do resultado da análise técnica de seleção, o 
(a) proponente da proposta selecionada terá o prazo de 10 (dez) 
dias corridos para apresentar a documentação abaixo listada, 
referente às fases de Habilitação Jurídica,  Regularidade Fiscal, 
Trabalhista, FGTS e  Qualificação Econômico-Financeira. Caso o 
proponente não atenda a este prazo, ou sua documentação não 
atenda o previsto nos itens 6.3, 6.4 e 6.5, será aberto prazo para 
apresentação de documentos da proponente seguinte, de acordo 
com as notas atribuídas. 

6.3. Habilitação Jurídica – Os documentos para a Habilitação 
Jurídica, Análise de Regularidade Fiscal, Trabalhista, FGTS e 
Qualificação Econômico-Financeira, sera entregue pelo 
proponente após aprovado na Análise Técnica e deverá conter: 
a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da proponente; 
b) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ; 
c) Requerimento de Empresário, no caso de empresa 

individual, acompanhado da certidão simplificada, 
devidamente autenticado (a)s, nos termos da Instrução 
Normativa n. 03 de 05 de dezembro de 2013, na Junta 
Comercial, relativo ao domicílio ou sede da proponente; 

d) No caso de sociedade empresarial, deverão ser 
apresentados, devidamente autenticado(s), nos mesmos 
termos da alínea anterior: 

6.3.d.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e demais alterações, 
inclusive a que estiver em vigor ou; 
6.3.d.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, juntamente com a 
certidão simplificada e última alteração contratual ou; 
6.3.d.3. A última alteração contratual consolidada e, caso existam, as 
demais alterações contratuais posteriores; e 
6.3.d.4. No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores. 
6.3.d.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
6.3.d.6. Não será aceita certidão simplificada de arquivamento na Junta 
Comercial; 
 

e) Os documentos mencionados na alínea ‘c’ deverão estar 
acompanhados de suas alterações ou da respectiva 
consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou 
compatível com o objeto desta chamada pública; 

f) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registros de 
Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

h) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, conforme 
anexo V deste edital; 

i) Declaração de Elaboração Independente da Proposta IV 
deste edital; 

j) Declaração De Qualificação de Microempresa ou Empresa 
De Pequeno Porte, conforme anexo VII deste edital; 

k) Declaração De Inexistência de Fatos Impeditivos à 
habilitação, conforme anexo VI deste edital. 

6.3.k.1. As declarações solicitadas na fase de Habilitação Jurídica terão 
seus modelos disponibilizados no site da MANAUSCULT. 
6.4. Análise da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou 
Municipal, se exigível, relativa ao domicílio ou sede da 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta chamada pública; 

b) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Divida 
Ativa da União, e Previdenciária; 

c) Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 
d) Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 
e) Certificado de regularidade de situação relativa ao FGTS; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

6.4.f.1. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não 
apresentar prazo de validade, exceto se anexada a legislação específica 
para o respectivo documento. 
6.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE – 
Demonstração do Resultado do Exercício ou outras) do 
último exercício social já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, estando devidamente autenticados, conforme 
Instrução Normativa n. 03 de 05 de dezembro de 2013 na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do(a) proponente. 

b) Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial 
expedida pela distribuidora da sede fiscal da pessoa jurídica 
ou de execução patrimonial, dentro do prazo de validade; 

6.5.b.1. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, 
deverão ser apresentadas as certidões de cada distribuidor. 
6.5.b.2. A não regularização da documentação implicará decadência do 
direito de participar da Chamada Pública, sem prejuízo das sanções previstas 
em lei. 
6.6. Consideram-se serviços da mesma natureza ou similares da presente 

Chamada Pública: projetos museológicos, museográficos, expografias 
e montagens de exposições de natureza cultural em Museus ou 
Centros Culturais. Todos os serviços devem ter sido realizados 
utilizando recursos de tecnologia. 

6.7. A Comissão de Habilitação será formada por 03 (três) servidores da 
MANAUSCULT designados pelo Diretor-Presidente da Fundação. 

6.8. A Comissão instituída para analisar os documentos de  Habilitação 
jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, FGTS  e qualificação 
econômica financeira,  analisará os Documentos de Habilitação de 
todas os (as) proponentes que atenderem ao disposto neste edital 
e julgará habilitadas as que atenderem integralmente aos 
requisitos de habilitação exigidos neste Edital e em seus anexos. 
a) Se nenhum (a) proponente restar habilitada, a MANAUSCULT 

reabrirá a fase de Habilitação, com nova convocação de todos 
(as) proponentes inabilitadas para apresentar os respectivos 
documentos, no prazo de 8 (oito) dias úteis, em atenção aos 
princípios da eficiência e da economicidade, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas. 

b) Os documentos necessários à habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, trabalhista, FGTS e qualificação 
econômica financeira, poderão ser apresentados em original 
ou por cópias, devendo estar previamente autenticados por 
cartório competente ou por servidor da MANAUSCULT (em 
ambos os casos, deverão ser autenticados, inclusive os 
versos, caso haja conteúdo relevante). 

6.9. Os documentos/certidões retirados da Internet devem ser 
apresentados em original ou cópia, sem necessidade de 
autenticação, sujeitando-se à verificação de sua validade na 
Internet no momento da sessão ou em momento posterior, nos 
seguintes endereços: 

www.receita.fazenda.gov.br; 
www.sefaz.am.gov.br; 
www.semefatende.manaus.am.gov.br; 
www.pgfn.fazenda.gov.br 
www.caixa.gov.br; 
www.tst.jus.br 
 

6.10. A Comissão de Seleção será formada por 05 (cinco) especialistas 
na área de artes visuais, Patrimônio Cultural, arquitetura ou 
Ciências Humanas, sendo que o Presidente deverá ser da 
MANAUSCULT. 
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6.11. Será aprovada pela Comissão de Seleção, a proposta que melhor 
atender aos critérios e objetivos dispostos neste edital, 
especificamente no item 6.13. 

6.12. A Comissão de Seleção será a responsável por realizar a 
avaliação das Propostas Técnicas atribuindo pontuação 
obrigatória a cada quesito de julgamento, as quais serão 
assinadas e datadas, ressalvado o contraditório e a ampla defesa. 

6.13. Na avaliação das Propostas Técnicas serão considerados os 
seguintes itens e as respectivas notas atribuídas a cada quesito 
de julgamento da proposta técnica: 

 

ITEM PONTUAÇÃO 

Atestados de Capacidade Técnica em Exposições Internacionais 0 a 20 pontos 

Atestado de Capacidade Técnica em Exposições Nacionais 0 a 20 pontos 

Experiência dos Membros da Equipe Técnica 0 a 20 pontos 

Avalição do Projeto Técnico inscrito no Salic Web 0 a 40 pontos 

 
6.14. A Maquete Eletrônica como meio de visualização do projeto da 

exposição inaugural do Museu da Cidade conforme objeto deste 
Edital, será analisado como parte do Projeto Técnico inscrito no 
Salic Web. 

6.15. A especificação e pontuação referente a cada um dos itens 
supracitados encontra-se disponível no Anexo III deste Edital. 

6.16. Será vencedora a proponente que obtiver a maior nota somando-
se os quatro quesitos. 

6.17. Ocorrendo empate o item Atestados de Capacidade Técnica em 
Exposições Internacionais será o item de desempate. Permanecendo 
o empate, o item Atestados de Capacidade Técnica em Exposições 
Nacionais será àquele do desempate. Permanecendo ainda o empate, 
será efetuado um sorteio em reunião pública, em local, data e horário a 
ser comunicado pela MANAUSCULT, com 48 horas de antecedência. 

6.18. Serão classificados as proponentes que obtiverem a pontuação 
final inferior a 70 (setenta) pontos ou que tenham obtido menos 
que 50% (cinquenta por cento) da pontuação prevista no item 
Projeto Técnico cadastrado no Salic Web. 

 

7. DA VALORAÇÃO DAS PROPOSTAS E PREÇOS 
 

7.1. O valor global do projeto apresentado pela licitante no ato da inscrição 
através de planilha financeira que compõe o projeto inscrito no Salic 
Web como “Proposta Cultural” ou “PRONAC” será analisado 
atendendo as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

7.2. O valor da proposta apresentada pelas proponentes deverá ser 
integralmente captado pelo mesmo, através dos dispositivos da 
Lei 8.313/93 (Lei Rouanet). 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

8.1. Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação dos 
resultados. 

8.2. A divulgação do resultado será feita no Diário Oficial do Município 
(D.O.M.) e no endereço eletrônico www.manauscult.manaus.am.gov.br. 

8.3. Para cada etapa, após a data da divulgação do resultado, será 
concedido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para que as 
proponentes inabilitadas possam entrar com eventuais recursos 
que deverão ser entregues por escrito (explicando o argumento 
em questão), protocolado no endereço discriminado no item 4.2 
destinados ao  Presidente da Comissão, nomeados por esta 
Fundação, para que possa fazer a sua apreciação em até 05 
(cinco) dias úteis, após o decurso do prazo para as contrarrazões. 

 
9. DO PROJETO SELECIONADO 
 
9.1. O projeto selecionado deverá seguir as orientações dadas neste 

edital e no Anexo I – Projeto Básico, do mesmo. 
9.2. O(A) proponente selecionado fica obrigado a ceder à 

MANAUSCULT, a título de DOAÇÃO, através de documento formal, 
todos os equipamentos adquiridos, assim como quaisquer outros 
tipos de mobiliários cenográficos, para a instalação e montagem da 
dita exposição inaugural do Museu da Cidade, segundo objeto deste 
Edital, em perfeito estado de funcionamento. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES 
 
10.1. É dever do responsável pelo projeto selecionado cumprir fielmente 

o disposto neste edital e no Anexo I - Projeto Básico, assim como 
o estabelecido no instrumento jurídico a ser celebrado entre a 
proponente e a MANAUSCULT. 

10.2. É obrigatório a apresentação de um relatório final detalhado por 
parte do(a) proponente de modo a comprovar a execução do 
projeto, bem como de sua contrapartida, contendo além da 
descrição da execução, fotos, declarações e/ou vídeos, e que será 
atestado por 01 (um) técnico da MANAUSCULT. 

Parágrafo único. No caso do projeto selecionado não cumprir quaisquer 
dos itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos 
neste Edital e seus anexos, à MANAUSCULT fica no direito de revogar 
os acordos firmados junto ao(à) proponente e estabelecer sanções. 
 
11. DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, 

HABILITAÇÃO JURÍDICA, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, 
RECURSOS, EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO 
INSTRUMENTO JURÍDICO A SER CELEBRADO. 

 
DESCRIÇÃO PRAZO 

Prazo inicial para apresentação de 
propostas. 

A contar da publicação deste Edital no Diário Oficial 
do Município. 

Prazo final para apresentação de propostas. 
45 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação 
deste Edital no Diário Oficial do Município. 

Prazo para apresentação de documentos de 
habilitação jurídica, fiscal e financeira. 

10 (dez) dias corridos a contar da publicação do 
resultado da análise técnica no Diário Oficial do 
Município. 

Prazo para impugnação do edital. 
Atenderá ao previsto no § 1º e § 2º do Artigo 41 da 
Lei 8.666/93 

Prazo para recursos. 
Atenderá ao previsto no § 1º do Artigo 109 da Lei 
8.666/93 

Prazo de vigência do instrumento a ser 
celebrado, entre a Administração Pública e o 
(a)  Proponente vencedor(a) e o prazo de 
captação e execução do projeto. 

O objeto e o prazo de vigência do instrumento a ser 
celebrado será de 13 (treze) meses contados a partir da 
publicação da aprovação do projeto no Diário Oficial da 
União, onde neste período, o proponente terá que 
captar o recurso e executar o supracitado projeto. 
 

 
11.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por 

irregularidade. Qualquer pedido de impugnação deverá ser 
protocolizado até 05 (cinco) dias úteis antes da data do recebimento 
das Propostas Técnica Documentações de Habilitação, o qual deverá 
ser julgado e respondido em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no art. 113, § 1º, da Lei n. 8.666/1993. 

11.2. Eventuais recursos referentes à presente chamada pública deverão 
ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação do ato, ou da lavratura da ata, ou da respectiva publicação 
no Diário Oficial do Município de Manaus, em petição escrita dirigida 
ao  Presidente da Comissão de Habilitação ou ao (a) Presidente da 
Comissão de Seleção por intermédio da MANAUSCULT, no endereço 
mencionado no subitem 4.2 conforme previsão do art. 109, I, alínea “b” 
e § 1º e 2º da Lei n. 8.666/93. 

11.3. Para efeito de interposição recursal e da impugnação, o limite 
máximo estabelecido será até às 14 horas do dia do vencimento 
do respectivo prazo, no protocolo da MANAUSCULT. 

11.4. Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais 
proponentes, que poderão impugná-lo no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis. 

11.5. Recebida(s) as medidas recursais e eventuais impugnações, a 
MANAUSCULT poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso e 
eventual (is) impugnação(ões), devidamente instruído ao 
Presidente da Comissão de  Seleção e Habilitação, que decidirá 
em 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento. 

11.6. Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou 
subscrito por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo como representante do(a) proponente. 

11.7. Quando o(a) proponente não interpuser as razões recursais dentro de 
prazo previsto, será considerado como precluso o respectivo direito. 

 
12. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO 

PROJETO. 
 
12.1. O acompanhamento da execução do objeto deste certame será 

exercida pela MANAUSCULT, que tem o interesse de 
acompanhar e fiscalizar a execução do projeto mesmo que não 
seja a competente podendo inclusive figurar no ajuste. 

 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total 
ou parcial do objeto deste certame, a Administração poderá aplicar 
à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Município, 
garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, sem prejuízo das 
demais cominações editalícias e legais: 
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13.2. Ficará impedido de participar de chamadas públicas e contratar 
com a Prefeitura de Manaus pelo prazo legal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo 
das demais cominações editalícias e legais, o(a) proponente 
que: 
a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos desta 

chamada pública; 
d) Interpor recurso manifestamente protelatório; 
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Fizer declaração falsa; 
i) Cometer fraude fiscal 

 
14. HOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃO 
 
14.1. Concluída a fase de seleção da proposta vencedora do Edital de 

chamada pública, habilitação e após os trâmites legais, os autos 
serão encaminhados ao Gabinete do Diretor Presidente da 
MANAUSCULT, para homologação e adjudicação do objeto ao (a) 
proponente vencedor, se assim entender oportuno e conveniente. 

14.2. Se, por motivo de força maior, a homologação e a adjudicação 
não puderem ocorrer dentro do período de validade da proposta, 
ou seja, 60 (sessenta) dias, a contar da sessão de abertura, e 
caso persista o interesse da MANAUSCULT, esta poderá solicitar 
prorrogação geral da referida validade, por igual período. 

 
15. DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 
 
15.1. A juízo da  Comissão de Seleção e Habilitação , todas as decisões 

referentes a esta chamada pública poderão ser publicadas no 
Diário Oficial do Município. 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Este Edital será publicado no Diário Oficial do Município (D.O.M), 

bem como as portarias preliminares e finais de seleção e 
habilitação, estarão disponíveis no site da MANAUSCULT - 
http://manauscult.manaus.am.gov.br/. 

16.2. Caso os prazos previstos neste edital não se iniciem ou terminem 
em dia normal de expediente na MANAUSCULT, ficam 
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil 
subsequente. 

16.3. Para os (as)  proponentes que enviarem seus projetos através dos 
correios por meio do Aviso de Recebimento (AR), será 
considerado o envio até o último dia de inscrição por meio de 
SEDEX, de modo que a entrega não dificulte as demais etapas da 
Chamada Pública. 

16.4. A MANAUSCULT não se responsabilizará pelas licenças, 
autorizações e direitos autorais necessários para a realização das 
atividades previstas neste Edital e seus anexos, bem como de 
estruturas e outros gastos relativos à execução dos projetos sendo 
esses de total responsabilidade dos(das) proponentes. 

16.5. A MANAUSCULT não se responsabiliza por qualquer incidente, 
danos ou tributos consequentes de qualquer tipo, direto ou 
indireto, decorrentes da realização do projeto contemplado,  
sobretudo no espaço Paço da Liberdade durante a vigência do 
Termo de Permissão de Uso. 

16.6. Os (as) contemplados autorizam, desde já, a MANAUSCULT e a 
Prefeitura de Manaus o direito de mencionar seu apoio e de 
utilizar em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, 
sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, 
material audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades dos 
serviços aprovados neste Edital. 

16.7. À MANAUSCULT e à Prefeitura de Manaus fica reservado o 
direito de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital havendo 
motivos ou justificativas para tais procedimentos devidamente 
apresentados nos autos do processo de origem. 

16.8. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o 
presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

16.9. Os (as) proponentes que entregarem de forma incompleta os 
documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, 
terão suas propostas inabilitadas. 

16.10. O ato de Inscrição do(a) proponente pressupõe a aceitação e 
plena concordância e compromisso de cumprimento de todos os 
critérios e condições dos termos integrais deste Edital. 

16.11. O (a)  proponente fica ciente que, uma vez inscrito neste edital, 
declara ter amplo conhecimento acerca dos dispositivos da Lei 
Rouanet, suas Instruções Normativas e canais de acesso. 

16.12. O (a) Proponente deverá prestar esclarecimentos que forem 
solicitados pela MANAUSCULT, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente; 

16.13. O (a) Proponente vencedora deverá   assumir, ainda, a 
responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho 
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços / entrega ou em 
conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências 
pertencentes à Prefeitura de Manaus, através do(s) órgãos(s) 
envolvido(s) no presente procedimento da Chamada Pública; 

16.14. O (a) Proponente deverá cumprir, durante a execução dos 
serviços contratados, todas as legislações de âmbito Federal, 
Estadual e Municipal, pertinentes e vigentes, sendo a única 
responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa; 

16.15. O (a) Proponente vencedora deverá atender a todas as 
necessidades dos itens citados no Projeto Básico, garantindo a 
exequibilidade com total eficiência e segurança. 

16.16. A execução do serviço deve ser realizada obedecendo a critérios 
de qualidade, agilidade, pontualidade, segurança e de mão-de-
obra especializada utilizando EPI’s adequados para os 
funcionários envolvidos. 

16.17. O (a) Proponente se obriga a executar o objeto conforme 
descritos, de acordo com especificações, no local, hora, data e 
prazo estabelecido pela MANAUSCULT, nos termos do 
instrumento a ser celebrado. 

16.18. O (a) Proponente deverá possuir capacitação para realização do 
objeto itens e, atendendo com eficiência a sua realização com 
toda infraestrutura operacional para contratar e administrar o 
objeto desta Chamada Pública. 

16.19. O (a) Proponente deverá manter, durante a execução 
dos serviços os seus empregados uniformizados e devidamente 
identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles cuja atuação, permanência ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais inconvenientes ou 
insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares da 
MANAUSCULT e, ainda, zelar pela execução dos serviços 
dentro dos padrões de qualidade. 

16.20. Todos os equipamentos tecnológicos, de iluminação, ventilação e 
cenografia adquiridos deverão compor, ao fim do contrato, o 
acervo de patrimônio da  MANAUSCULT. 

16.21. O (a) Proponente deverá assumir a responsabilidade por todos os 
encargos decorrentes da execução do objeto, inclusive, sociais, 
fiscais, trabalhistas e comerciais. 

16.22. O (a) Proponente deverá arcar com a despesa decorrente  
de qualquer infração, seja de que espécie for, desde que  
praticada por seus empregados na execução dos serviços 
contratados. 

16.23. O (a) Proponente deverá manter, durante todo prazo de execução 
dos serviços as mesmas condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital de Licitação e seus anexos. 

16.24. O (a) Proponente terá a responsabilidade de desenvolver  
o projeto executivo de acordo com o traçado na proposta 
curatorial. Todas as peças a serem criadas deverão ser 
apresentadas para análise e aprovação da equipe curadora da 
MANAUSCULT. 

16.25. Os casos omissos serão dirimidos pela MANAUSCULT. 
16.26. Após ser declarada a proposta vencedora, homologada e 

executada, será celebrado entre as partes o termo de 
Compromisso para a execução do objeto. 

16.27. No que tange ao instrumento jurídico a ser celebrado entre as 
partes, esse será disponibilizado posteriormente no site da 
MANAUSCULT. 

16.28. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos 
disponíveis no endereço manauscult.manaus.am.gov.br : 
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a) Anexo I – Projeto Básico; 
b) Anexo II – Planta Baixa do Paço da Liberdade. 
c) Anexo III – Análise e Julgamento das Propostas. 
d) Anexo IV – Modelo de declaração independente da proposta; 
e) Anexo V – Declaração nos termos do inciso XXXIII do artigo 

7º da CF/88 
f) Anexo VI – Declaração de fatos impeditivos à habilitação; 
g) Anexo VII – Declaração de Qualificação de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 
 

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

Manaus, 03 de Outubro de 2016. 

 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  CULTURA 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
 

EXTRATO 
 
1. ESPECIE/ DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2014, 

celebrado em 16/09/2016. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do Fundo 

Municipal de Cultura – FMC e a empresa R. DA COSTA TEIXEIRA 
SERVIÇOS – EPP. 

3. OBJETO: Dilação do prazo do contrato original, referente à 
prestação de serviços de locação de veiculo. 

4. VALOR GLOBAL: O valor estimado do contrato é de R$ 16.188,00 
(Dezesseis mil Cento e Oitenta e Oito Reais). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o n° 2016NE00014 em 16/09/2016 no 
valor de R$ 4.047,00 (quatro mil e quarenta e sete reais) sob a rubrica 
orçamentária 13.122.4002.2358.0000, fonte 0100000, natureza da 
despesa 33903918 – Locação de Veículos, ficando o restante de 
R$ 12.141,00 (Doze mil, cento e quarenta e um reais) a serem 
empenhados de janeiro as setembro do exercício de 2017. 

6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato assinado em 
16/09/2016, será de 12 (doze) meses, a contar de 19/09/2016. 

 
Manaus, 04 de outubro de 2016. 

                     
 

 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, através da 
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE – SCLS, da 
PREFEITURA DE MANAUS, torna público que realizará os seguintes 
procedimentos licitatórios: 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 142/2016 – SCLS/CML/PM PARA 
REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Eventual aquisição de Materiais Químico-Cirúrgicos, para 
atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA). 
Edital disponível: a partir do dia 04.10.2016, das 09h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 04.10.2016, das 09h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 18.10.2016 às 11h (horário de Brasília). 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 143/2016 – SCLS/CML/PM 
OBJETO: Aquisição de Material de Processamento de Dados 
(Bobina/Rolo e Cartuchos), para atender as necessidades do Setor de 
Georreferenciamento da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 
(SEMSA). 
Edital disponível: a partir do dia 04.10.2016, das 09h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 04.10.2016, das 09h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 18.10.2016 às 11h (horário de Brasília). 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 144/2016 – SCLS/CML/PM PARA 
REGISTRO DE PREÇOS (RELICITAÇÃO) 
OBJETO: Eventual aquisição de Insumos Laboratoriais, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA). 
Edital disponível: a partir do dia 04.10.2016, das 09h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 04.10.2016, das 09h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 18.10.2016 às 11h (horário de Brasília). 
 

Maiores Informações: Secretaria Adjunta da Subcomissão 
de Licitação da Área de Saúde, telefone 0xx-92-3642-2178 / 3236-9332, 
das 09h às 18h (horário de Brasília). 
 

Manaus-AM, 03 de outubro de 2016. 

 
 
 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
3M MANAUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 220/15-01, 
que autoriza a fabricação de fitas adesivas, respirador facial, película 
decorativa auto-adesiva de plástico e blocos de papel adesivo para 
notas, tampas plásticas para estojo de fitas e tachas refletivas para 
sinalização de rodovias, localizada na Av.Torquarto Tapajós, nº19.307, 
Área de Transição Urbana, Manaus-AM, para Indústria Química, com 
validade de 01 Ano. 
 
 
 
 
 
M.V COMÉRCIO DE DERIVADOSDE PETRÓLEO LTDA-EPP torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n º 630/04-07, que 
autoriza a comercialização de produtos derivados de petróleo (gasolina, 
diesel, álcool e óleo lubrificante) localizada na Rodovia AM 010, Km 83, 
Zona de Expressão Urbana, no Município do Rio Preto da Eva-AM, para 
comercialização de Combustíveis, com validade de 01 ano. 
 
 
 
 

 
 


