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MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
no uso das suas atribuições legais e institucionais, e 

 
CONSIDERANDO o Termo de Renúncia apresentando pela 

candidata DINIENY SILVA DA COSTA, inscrição n.º 0002847C RG: 
16038126 CPF n.º 741.520.412-34 aprovada em 1ª lugar no concurso 
público objeto do Edital n° 01/2015, de 14/01/2015, para provimento do 
cargo de Analista Previdenciário – Especialidade Psicologia, integrante do 
quadro de pessoal permanente da Manaus Previdência – MANAUSPREV; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta do Processo 

Administrativo n.º 2017/17848/17852/00008, 
 
CONVOCA a candidata STEFANI INÁCIO AGUIAR DIAS, 

inscrição 0002939h, Doc. 0000000005492593, aprovada no concurso 
público objeto do Edital n.º 01/2015, de 14/01/2015, em 2º lugar, para 
exercer em caráter efetivo, o cargo de Analista Previdenciário – 
Especialidade Psicologia, nomeada por meio do Decreto de 10 de 
fevereiro de 2017, publicado no DOM n° 4065, de 10/02/2017, a 
comparecer no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste Edital, ao 
Setor de Gestão de Pessoas na Sede da Manaus Previdência, situado 
na Av. Constantino Nery, 2.480 – Chapada, no horário das 8h às 12h, 
para orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais, checagem 
de pré-requisitos e procedimentos de posse, observado o disposto nos 
itens 3 e 11 do Edital nº 01/2015, c/c os arts. 70 e 75 da Lei nº 1.118, de 
1.º de setembro de 1971. 
 

Manaus, 13 de fevereiro de 2017. 

 
 

 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

(*) PORTARIA Nº 025/2017 – MANAUSCULT 
 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício da 
competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do artigo 
86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, e o Decreto de 31 de julho 
de 2013, e 
 

Considerando o estabelecido no Edital de Chamada 
Pública Nº 002/2017 – MANAUSCULT, que dispõe sobre o 
credenciamento para concessão de autorização de uso a título precário 
e oneroso de espaço para exploração comercial de venda de alimentos, 
bebidas, pequenos brinquedos e playground inflável no Parque Cidade 
da Criança, localizado na Rua Castro Alves, nº 100, Bairro Aleixo, 
durante a realização do Projeto “Carnaval no Parque Cidade da 
Criança”, no período de 22 a 26 de fevereiro de 2017, e que prevê em 
sub item 9.1. que as propostas serão analisadas por comissão técnica 
composta por 03 (três) funcionários da MANAUSCULT, a serem 
definidos pelo Diretor-Presidente da Fundação. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DESIGNAR os servidores: Apolinária Teles Picanço, 
Presidente, Matrícula nº 066.299-2 D, Daniel Freire de Souza, Primeiro 
Membro, Matrícula nº 129.086-0 A, e William James Lucas Dácio, 
Segundo Membro, Matrícula nº 130.335-0 A, para comporem a referida 
comissão, que em caso de ausências e impedimentos, a Presidente será 
substituída pelo Primeiro Membro. 

Art. 2º A comissão nomeada compete avaliar e selecionar as 
propostas apresentadas ao Edital de Chamada Pública Nº 002/2017 – 
MANAUSCULT, garantindo que o mesmo seja atendido em todos seus itens. 
 

Art. 3º A comissão fica desde logo autorizada a praticar 
todos os atos, exceto os impedimentos legais, necessários ao 
desempenho de suas funções. 
 

Art. 4º A Comissão não será remunerada, sendo os 
serviços prestados de relevante interesse público. 
 

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

Manaus, 08 de fevereiro de 2017. 

 
 
(*) Republicado por haver sido veiculado com incorreções no DOM, edição nº 4064 
de 09 de Fevereiro de 2017. 

 
 

(*) PORTARIA Nº 026/2017 – MANAUSCULT 
 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício da 
competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do artigo 
86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, e o Decreto de 31 de julho 
de 2013, e 
 

Considerando o estabelecido no Edital de Chamada Pública 
Nº 002/2017 – MANAUSCULT, que dispõe sobre o credenciamento para 
concessão de autorização de uso a título precário e oneroso de espaço 
para exploração comercial de venda de alimentos, bebidas, pequenos 
brinquedos e playground inflável no Parque Cidade da Criança, localizado 
na Rua Castro Alves, nº 100, Bairro Aleixo, durante a realização do Projeto 
“Carnaval no Parque Cidade da Criança”, no período de 22 a 26 de 
fevereiro de 2017, e que prevê em seu item 15 Parágrafo segundo, que o 
Diretor-Presidente da Fundação designará formalmente a comissão de 
servidores para exercerem acompanhamento e fiscalização do 
cumprimento do objeto do Termo jurídico a ser celebrado. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DESIGNAR os servidores: Maricília Teixeira da 
Costa, Presidente, Matrícula nº 095.443-8 F, Zélia da Silva Tinoco, 
Primeiro Membro, Matrícula nº 011.195-3 L e Edvander de Souza Veiga 
Batista, Segundo Membro, Matrícula nº 130.639-1 A, para comporem a 
referida comissão, que em caso de ausências e impedimentos, a 
Presidente será substituída pelo Primeiro Membro. 
 

Art. 2º A comissão nomeada compete acompanhar e 
fiscalizar a execução do termo jurídico celebrado com os proponentes 
aprovados no Edital nº. 002/2017 - MANAUSCULT. 
 

Art. 3º A comissão fica desde logo autorizada a praticar 
todos os atos, exceto os impedimentos legais, necessários ao 
desempenho de suas funções. 
 

Art. 4º A Comissão não será remunerada, sendo os 
serviços prestados de relevante interesse público. 
 

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

Manaus, 08 de fevereiro de 2017. 

 
 
(*) Republicado por haver sido veiculado com incorreções no DOM, edição nº 4064 
de 09 de Fevereiro de 2017. 



 

Manaus, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 
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(*) EDITAL DE CHAMAMENTO  
PÚBLICO Nº 002/2017-MANAUSCULT 

 
A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Fundação 

Municipal de Cultura, Turismo e Eventos-MANAUSCULT, torna publico 
Edital de Chamamento para credenciamento de autorização de uso a 
título precário e oneroso para fins de exploração de bares, lanchonetes, 
brinquedos e playground inflável pela iniciativa privada, no Parque 
Cidade da Criança, localizado na Rua Castro Alves, nº 100, Bairro 
Aleixo, nesta cidade de Manaus, durante a realização do Projeto 
“Carnaval no Parque Cidade da Criança”, no período de 22 a 26 de 
fevereiro de 2017, com fundamento na Lei Delegada nº 25/2013, 
obedecidas as disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, considerando o Decreto n° 3.355, de 11 de julho 
de 2016 e as condições seguintes a que os interessados devem 
submeter-se, sem qualquer restrição. 
 

O presente Edital e seus anexos estarão à disposição 
para consulta de qualquer interessado, na sede da MANAUSCULT 
localizada à Av. André Araújo, N° 2676, Aleixo – Manaus (AM), e no 
site manauscult.manaus.am.gov.br. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto deste Edital o credenciamento para concessão 

de autorização de uso a título precário e oneroso de espaço para 
exploração comercial de venda de alimentos, bebidas, pequeno 
brinquedos e playground inflável no Parque Cidade da Criança, 
localizado na Rua Castro Alves, nº 100, Bairro Aleixo, durante a 
realização do Projeto “Carnaval no Parque Cidade da 
Criança”, no período de 22 a 26 de fevereiro de 2017. 

1.2. Para fins deste Edital, entende-se como Autorização de Uso, a 
ocupação de espaço temporário de boxes, carrinhos itinerantes 
com equipamentos culinários para preparo e comercialização de 
comidas, bebidas e comercialização de brinquedos e playground 
(castelo escorregador inflável, piscina de bolinha e pula-pula) 
conforme as classificações do Item 2. 

 
2. DAS VEDAÇÕES - Não poderão participar da presente 

seleção, direta ou indiretamente. 
2.1. Pessoas físicas na qualidade de servidor (a) da MANAUSCULT 

ou que possuam parentescos com estas até o 3º grau, salvo os 
servidores que se encontram aposentados (inativos); 

2.2. Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos, exceto os 
legalmente aptos. 

 
3. DO NÃO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ÀS PROPOSTAS 

SELECIONADAS 
3.1. O Edital não prevê qualquer premiação financeira para os 

selecionados. 
 
4. DAS QUANTIDADES E SUAS CLASSIFICAÇÕES 
4.1. No Evento “Carnaval no Parque Cidade da Criança”, haverá 

até 10 (dez) espaços para operação de venda de alimentos, 
bebidas, comercialização de brinquedos, e disponibilização de 
playground (castelo escorregador inflável, piscina de bolinha e 
pula-pula) classificada em 03 (três) categorias: 
a) Boxes: até 04 (quatro) vagas, para comercialização de 

comidas e bebidas tais como: sanduíches/hambúrgueres, 
salgados, doces, sorvetes, picolés, banana frita, bolos e 
bebidas não alcoólicas como sucos naturais, água mineral e 
refrigerante. 

b) Carrinhos itinerantes: até 03 (três), para vendas de brinquedos 
(souvenir brinquedos infláveis, balões) e para venda de milho, 
maçã do amor, algodão doce e doces diversos. 

c) Playground: até 03 (três), para brinquedos como 
escorregador inflável, piscina de bolinha e pula-pula. 

 
5. DA VENDA DE ALIMENTOS E DOS INGRESSOS 
5.1. Todos os alimentos citados acima (categoria a) deverão ser 

comercializados nos valores a partir de R$ 1,00 (um real) a R$ 
10,00 (dez) reais. 

5.2. Todos os proponentes selecionados (categoria b) deverão 
comercializar alimentos no valor mínimo de R$ 1,00 (um real) até 
10,00 (dez reais) e brinquedos no valor mínimo de R$ 1,00 (um 
real) até 15,00 (quinze reais). 

5.3. Todos os proponentes selecionados (categoria c) deverão 
comercializar ingressos no valor mínimo de R$ 1,00 (um real) até 
5,00 (cinco reais). 

5.4. O proponente não poderá vender bebidas alcoólicas, ou qualquer 
alimento, bebida ou objeto que represente riscos aos 
frequentadores do espaço. 

 
6. DA INSCRIÇÃO 
6.1. Cada proponente poderá concorrer a 01(um) espaço para venda 

de alimentos, para o qual será formalizada a Autorização de Uso 
de Espaço Público de forma onerosa e de natureza precária, 
exceto associações, federações e demais representações legais 
de categoria gastronômica, que poderão representar aqueles que 
assim desejarem; 

6.2. Para este Edital, podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas 
jurídicas. 

6.3. As propostas deverão ser constituídas obrigatoriamente pela 
seguinte documentação: 
a) Anexo I-A – Ficha de Inscrição Pessoa Física ou Anexo I-B – 

Ficha de Inscrição Pessoa Jurídica; 
b) Anexo II – Proposta Comercial; 

6.4. O proponente também deverá obrigatoriamente enviar, no ato da 
inscrição, a documentação relacionada abaixo: 

6.4.1. PESSOA JURÍDICA: 
6.4.1.1. Cópia do Contrato Social registrado na Junta 

Comercial, devendo constar neste documento os 
objetivos claramente explicitados, das atividades que 
foram requeridas; 

6.4.1.2. Cópia de 01 comprovante de endereço do 
estabelecimento comercial atualizado com data de 
vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta de 
energia, água ou telefone fixo); 

6.4.1.3. Cópia do Alvará de funcionamento; 
6.4.1.4. Cópia da Licença da DVISA; 
6.4.1.5. Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (Receita 

Federal), válida, obtida através do endereço eletrônico 
www.receita.fazenda.gov.br; 

6.4.1.6. Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes 
ou não contribuintes, válida, obtida através do 
endereço eletrônico www.sefaz.am.gov.br; 

6.4.1.7. Certidão Negativa de Tributos Municipal (SEMEF), 
válida, obtida através do endereço eletrônico 
www.semef.manaus.am.gov.br; 

6.4.1.8. Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), válida, obtida através do endereço 
eletrônico www.caixa.gov.br; 

6.4.1.9. Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, válida, obtida 
através do endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao/. 

6.4.1.10. Documentos do representante legal da empresa ou 
procuração pública (se houver), incluindo cópia do RG, 
CPF e comprovante de endereço. 

6.4.1.11. Todas as certidões relacionadas no item deverão estar 
dentro do prazo de validade, tanto no ato da inscrição 
da proposta quanto para formalização do processo de 
Termo de Autorização de Uso. 

6.4.1.12. PESSOA FÍSICA: 
6.4.1.13. Cópia de RG e CPF 
6.4.1.14. Cópia de 01 (um) comprovante de residência 

atualizado com data de vencimento não anterior a 3 
(três) meses (conta de energia, água ou telefone 
fixo); 

 
7. DO PRAZO PARA PROTOCOLO DAS DOCUMENTAÇÕES 

INERENTES AS INCRIÇÕES 
7.1. Os interessados deverão protocolizar no prazo de cinco (5) dias 

úteis a contar da publicação do edital, no Setor de Protocolo da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT, localizado à Avenida André Araújo, n°2767, 
Bairro Aleixo, no horário de 08h00 às 14h00, todas as 
documentações relacionadas no item 6 deste edital. 

 
8. DA FORMA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
8.1. A documentação relacionada deverá ser protocolizada 

devidamente lacrada, envelopada e identificada da seguinte 
maneira: 
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a) DESTINATÁRIO: 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 
EVENTOS - MANAUSCULT. 
EDITAL 002/2017 
Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus 
– AM. 

 
A/C DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ 
COMISSÃO DE SELEÇÃO. 

 
b) REMETENTE: 

NOME COMPLETO DO PROPONENTE 
ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE 
IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA: BOX, CARRINHOS 
ITINERANTES OU PLAYGROUND. 

 
8.2. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas 

e pelos documentos entregues, bem como pela proposta 
apresentada, não podendo ser alterada ou substituída após a 
formalização da entrega no protocolo da MANAUSCULT. 

8.3. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, das quais o concorrente 
não poderá alegar desconhecimento. 

 
9. DA SELEÇÃO 
9.1. A seleção das propostas será realizada por uma Comissão de 

Seleção, composta por 03 (três) técnicos da MANAUSCULT, 
designados pelo Diretor-Presidente através de Portaria e 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus-DOM, 
levando em conta o atendimento obrigatório de todas as 
exigências constantes deste Edital, e declarará vencedores os 
proponentes que apresentarem maior pontuação no cálculo da 
Nota Final. 

9.2. No cumprimento de suas obrigações, caberá a Comissão de 
Seleção: 

a) Receber as Propostas na forma estabelecida neste Edital; 
b) Proceder à abertura das Propostas contendo a 

Documentação; 
c) Examinar a documentação, nos termos deste Edital, 

rejeitando a apresentada de maneira deficiente ou 
incompleta; 

d) Lavrar atas circunstanciadas da seleção, que serão 
assinadas pelos membros da Comissão de Seleção, onde 
serão mencionados os habilitados e inabilitados com suas 
respectivas pontuações; 

e) Promover, em qualquer fase da seleção, diligência visando 
esclarecer ou completar a instrução do processo. 

 
10. DA PONTUAÇÃO 
10.1. Na avaliação das propostas será considerada a proposta 

comercial de maior valor, cuja pontuação será atribuída pela 
comissão. 

 
AVALIAÇÂO DA PROPOSTA COMERCIAL 

VALOR MÍNIMO POR PROPOSTA - CATEGORIA 

Boxes R$ 300,00 (trezentos reais) 

Carrinhos itinerantes R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

Playground R$ 200,00 (duzentos reais) 

 
10.2. O proponente que apresentar maior valor na proposta comercial 

receberá a pontuação máxima referente ao quesito de julgamento 
(0 a 100 Pontos). 

10.3. A Classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente 
dos valores das Notas Finais, sendo selecionados aqueles que 
atingirem as maiores Notas Finais de acordo com a quantidade 
de vagas disponíveis em cada categoria. 

10.4. O proponente da proposta vencedora deverá cumprir com as 
obrigações do referido edital. 

 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA MANAUSCULT 
11.1. Montagem e iluminação do local do evento; 
11.2. Organização geral do evento; 
11.3. Divulgação do evento; 
11.4. Apresentações culturais durante o evento; 
11.5. Limpeza antes, durante e após o evento; 
11.6. Controle de tráfego no entorno do local do evento; 

12. DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE SELECIONADO 
12.1. Ter alimentos/bebidas em reservas suficientes para atender ao 

público presente; 
12.2. Dispor de todos os equipamentos, utensílios e insumos 

necessários para a confecção de suas receitas no local 
autorizado durante o mês; 

12.3. Dispor de cadeiras e mesas próprias para o atendimento ao 
público. 

12.4. Realizar a decoração do espaço autorizado; 
12.5. Seguir os horários de abertura e encerramento do evento, bem 

como seus horários de montagem e desmontagem a serem 
definidos pela organização; 

12.6. Designar pelo menos 01 (uma) pessoa exclusiva para venda dos 
produtos, sendo vedada a manipulação de alimentos por essa 
pessoa; 

12.7. Manter uma logística para o rápido e eficiente atendimento, 
evitando aglomerações e carência no atendimento; 

12.8. Será de responsabilidade de cada proponente a compra do 
material de higiene pessoal como luvas, toucas, máscaras e 
outros, bem como a limpeza do local de atendimento; 

12.9. O proponente será responsável por quaisquer perdas ou danos 
causados ao patrimônio do Permitente, em virtude do uso lícito 
ou ilícito do espaço permitido; 

12.10. Empregar o espaço autorizado efetivamente no uso previsto 
neste edital, não alterando a destinação do espaço; 

12.11. Não ceder, locar ou de qualquer forma permitir o uso por outras 
pessoas do espaço autorizado ao proponente selecionado; 

12.12. Não permitir a presença de menores de idade desacompanhados 
dentro do espaço durante a utilização do mesmo; 

12.13. Atender a legislação vigente no que se refere à comercialização 
de bebidas e alimentos; 

12.14. Não utilizar trabalho infantil, escravo ou degradante, nem 
qualquer violação de quaisquer direitos durante a utilização do 
espaço. 

12.15. Entregar o espaço utilizado devidamente limpo. 
 
13. DOS RECURSOS 
13.1. Em todas as fases da presente Chamada Pública serão 

observadas as normas previstas no art. 41 e 109 da Lei n° 
8.666/93. 

 
14. DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
14.1. Esgotados todos os prazos para recurso, a critério do Diretor 

Presidente, expedir-se-á Termo de Autorização de Uso, 
documento que legitimará a utilização do espaço permitido. 

14.2. Os proponentes vencedores deverão assinar o Termo de 
Autorização de Uso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados  
da data da homologação do resultado, sob pena de decair do 
direito. 

14.3. Se for de seu interesse, o proponente selecionado poderá 
escolher sua representatividade no ato da celebração do Termo 
de Autorização de Uso, devendo conceder poderes através de 
procuração pública lavrada em cartório. 

14.4. A Autorização de uso do espaço descrito no item 1 é precária e 
discricionária quanto à decisão de outorga, que caberá ao Diretor 
Presidente da MANAUSCULT. Em face da discricionariedade do 
instituto, a seleção de interessado na forma deste Edital não gera 
direito adquirido a outorga da Autorização, não ensejando, direito 
a indenização em face da eventual não ocorrência. A 
Autorização de uso será outorgada por prazo determinado, 
ou seja, de 22 a 26 de fevereiro de 2017. 

14.5. A Autorização de uso destinar-se-á à exploração comercial 
conforme previsto neste edital; 

14.6. Nenhum vínculo de natureza empregatícia terá o permissionário 
e seus empregados com a Prefeitura Municipal de Manaus, 
MANAUSCULT ou parceiros. 

14.7. Ficará assegurado ao Município o direito a fiscalização da 
Autorização a ser outorgada, o que se fará por meio de seus 
agentes e, especialmente, pelos fiscais a serem oportunamente 
designado. 

14.8. Em caso de inobservância das condições fixadas neste edital, 
que haverão de ser reproduzidas no instrumento jurídico a ser 
celebrado, poderá o Permissionário (a), garantida a prévia 
defesa, cassar a Autorização outorgada, sem que caiba a 
Autorizada direito a qualquer indenização. 



 

Manaus, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 
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15. DO DEPÓSITO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 
AUTORIZAÇÃO DE USO. 

15.1. O pagamento pela Autorização de uso deverá ser efetuado antes 
da assinatura do Termo de Autorização de Uso, devendo ser 
apresentado o comprovante de depósito no ato da assinatura do 
instrumento jurídico que ocorrerá antes do evento. 

 
Parágrafo Primeiro: O depósito deverá ser efetuado, no 
BRADESCO, Agência 03711 –7, conta bancária 19.295-3. 

 
Parágrafo Segundo: O Diretor-Presidente da MANAUSCULT 
designará formalmente, a Comissão de servidores para 
exercerem acompanhamento e fiscalização de execução do 
instrumento jurídico a ser celebrado, no processo administrativo 
do referido objeto. 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 

qualquer das disposições do presente Edital. 
 

16.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação 
da documentação e propostas ou quaisquer outros  
documentos. 

 
16.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações  

ou substituições das propostas ou quaisquer outros  
documentos. 
 

16.4. Só terão direito a rubricar as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos, assinar atas e os contratos, os interessados, por 
meio de seus representantes credenciados, e os membros da 
Comissão de Seleção. 
 

16.5. Uma vez encerrado o prazo de apresentação de propostas, não 
será admitida a participação de retardatários. 
 

16.6. Os casos omissos serão dirimidos MANAUSCULT. 
 

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

16.8. A presente Chamada Pública rege-se pelas disposições deste 
Edital e pelas normas da Lei n.º 8.666/93 e demais legislação 
afeta, no que pertinente, independentemente de literal 
transcrição. 
 

16.9. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se 
esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou 
litígios pertinentes ao objeto da presente Chamada Pública, 
independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da 
Comarca de Manaus – AM. 
 

16.10. Outras informações serão prestadas aos interessados no horário 
de 8:00h às 17h, na sede da MANAUSCULT, localizada no 
endereço supracitado, ou pelo telefone (92) 3215-3120. 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

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

Manaus, 07 de Fevereiro de 2017. 
 
 

 
 
 
(*) Republicado por haver sido veiculado com incorreções no DOM, edição nº 4064 
de 09 de Fevereiro de 2017. 

ANEXO I – A 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA EDITAL N° 002/2017 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

P
E

S
S

O
A

 F
ÍS

IC
A

 

1.1 Nome do Proponente 1.2 Data de 
nascimento 

  

1.3 Nome de Fantasia 1.4 CPF 

  

1.5 Carteira de 
identidade 

1.6 Data de emissão 1.7 Órgão expedidor 

   

1.8 Telefone 1.9 Tel. celular 1.10 Fax 

   

1.11 Endereço eletrônico (e-mail) 1.12 Profissão 

  

1.13 Logradouro (Rua, Avenida, etc) 1.14 Número 1.15 Complemento 

   

1.16 Município 1.17 UF 1.18 CEP 

   

 
2. IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA 

(     ) 
BOX 

(     ) 
CARRINHO ITINERANTE 

(     ) 
PLAYGROUND 

 
 

3. IDENTIFICAÇÂO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE QUALIDADE, 
SEGURANÇA E  HIGIENE. 

1.1 Nome 1.2 RG 

  

1.3 CPF 1.4 TELEFONE 

  
 

 
Data: ____/____/____ 

 
_________________________ 

Assinatura 
 

ANEXO I - B 
A FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA EDITAL N° 002/2017 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

P
E

S
S

O
A

 J
U

R
ÍD

IC
A

 

1.1 Razão Social 

 

1.2 Nome Fantasia 

 

1.3 CNPJ 1.4 Inscrição Municipal e/ou Inscrição Estadual 

  

1.5 Telefone Comercial 1.6 Tel. celular 1.7 Fax 

   

1.8 Endereço eletrônico (e-mail) 

 

1.9 Logradouro (Rua, Avenida, etc) 1.10 Número 1.11 Complemento 

   

1.12 Município 1.13 
UF 

1.14 CEP 

   

 
2. CONTATO DO REPRESENTANTE LEGAL 

2.1 Nome completo 2.2 Função 2.3 CPF 

   

2.4 Telefone 2.5 Tel. Celular 2.6 Fax 

   

2.7 Endereço eletrônico (e-mail) 

 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA 

(     ) 
BOX 

(     ) 
CARRINHO ITINERANTE 

(     ) 
PLAYGROUND 

 
4. IDENTIFICAÇÂO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE QUALIDADE, 

SEGURANÇA E HIGIENE 

1.1 Nome 1.2 RG 

  

1.3 CPF 1.4 TELEFONE 

  
 

 
Data: ____/____/____ 

 
_________________________ 

Assinatura 



 

Manaus, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 
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ANEXO II 
 

PROPOSTA COMERCIAL EDITAL N° 002/2017 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

1.1 Nome 

 

1.2 Nome Fantasia 

 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA 

(     ) 
BOX 

(     ) 
CARRINHO ITINERANTE 

(     ) 
PLAYGROUND 

 
3. VALOR DA PROPOSTA COMERCIAL 

R$: 

 
O DEPÓSITO DEVERÁ SER EFETUADO, NA CONTA BANCÁRIA: AGÊNCIA 03711 – 
CONTA 19.295-3 – BRADESCO. 
 

Data: ____/____/____ 
 

_________________________ 
Assinatura 

 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO, 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº. 0009/2017-GC/GP-FDT 
 

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO “DR. THOMAS” - FDT, no exercício da competência que lhe 
confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas 
da Fundação Dr. Thomas, em decorrência da urgência ou outra natureza 
com despesas miúdas e de pronto pagamento. 
 

RESOLVE: 
 

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento em nome do 
servidor Roger Oliveira Loureiro, matrícula nº. 126706-0A, no valor de 
R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) sendo R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) no 
elemento de despesa 339030 – Material de Consumo, e R$ 2.000,00 
(Dois Mil Reais) em 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica, a fim de atender despesas miúdas e de pronto pagamento. 

 

II – DESIGNAR, de acordo com o art. 6º, inciso X do 
Decreto nº 3.206, de 04/11/2015, o servidor Luiz Carlos Souza Amâncio, 
Cargo Técnico em Contabilidade, matrícula nº. 013.233-0B, para atestar 
o recebimento dos bens e serviços relativos ao adiantamento. 

 

III – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº. 198, de 21 de 
junho de 1993, regulamentada pelo inciso VII, art. 6º do Decreto nº. 3.206, 
de 04 de novembro de 2015, o prazo de aplicação de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data do recebimento do numerário e o prazo de 15 
(quinze) dias para a prestação de contas de sua aplicação, contados do 
término do prazo previsto no inciso VIII, art. 6, do Decreto acima citado, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não fizer nesse prazo. 

 

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 ou Cheque Nominal; 
3. Comprovante das despesas realizadas e numeradas 

seguidamente; 
4. Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver. 

 

V- DETERMINAR, que esta Portaria entre em vigor na data 
de sua publicação. 
 

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

Manaus, 30 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

O Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar, instituída pela Portaria nº012/2017-FDT de 06 de fevereiro 
de 2017 da Diretora Presidente da Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor 
Thomas”, Drª. Martha Moutinho da Costa Cruz, devidamente publicada 
no Diário Oficial do Município – DOM 4062, página 31, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 244 da Lei nº 1.118/71, 
CITA, pelo presente edital, a servidora Srª Isa Manuela Pereira 
Caminha, matrícula nº 109.831-4 D, de acordo com o que determina o 
parágrafo 3o do supramencionado artigo, para, no PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS a partir da publicação deste, comparecer na sede desta 
Fundação, sito à Rua Dr. Thomas, 798 – N. Srª das Graças, 
Manaus/AM, CEP 69053-035, a fim de que possa responder a Processo 
Administrativo Disciplinar nº 201651891048000282, por abandono de 
cargo, em conformidade com o artigo 226, II e parágrafo 1o da Lei nº 
1.118/71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município De Manaus), 
bem como para acompanhar todas as fases do processo, sob pena de 
revelia. 
 

Manaus, 13 de fevereiro de 2017. 

 
 
 
 

COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO  DA  FUNDAÇÃO 
DE  APOIO   AO  IDOSO  “DR. THOMAS” 

 
 

ERRATA 
 

ERRATA do Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº. 
01/2017 - CL/FDT/PM, que tem como objeto aquisição de Gêneros 
Alimentícios para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao 
Idoso “Dr. Thomas”, publicado no Diário Oficial do Município - DOM, 
Edição 4064, de 10 de fevereiro de 2017, página 31. 
 

ONDE SE LÊ: 
 

- DATA E HORÁRIO: 17/02/2017, às 09:00 horas. 
O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 
10/02/2017... 
 

LEIA-SE: 
 

- DATA E HORÁRIO: 22/02/2017, às 09:00 horas. 
O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 
13/02/2017... 
 

Manaus, 10 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

 
 

Publicações Diversas 
 
 
HDL DA AMAZÖNIA INDÚSTRIA LTDA torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença de Operação n.º 169/03-10, que autoriza a fabricação e 
montagem de componentes e aparelhos eletroeletrönicos, localizada na 
Av. Abiurana, nº 1150, Distrito Industrial, no Municipio de Manaus-AM, para 
Indústria de Componentes e Aparelhos Eletroeletrönicos, com validade de 
01 ano. 
 
 
 


