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SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA

PORTARIA Nº 006//2016–SEMEX

O SECRETÁRIO MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e a Lei nº 1.975 de 29 de abril de
2015, publicadanoDOMnº 3637de29deabril de2015,

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas
desta SEMEX, em decorrência da urgência ou outra natureza, com
despesasmiúdas edeprontopagamento;

RESOLVE:

I – AUTORIZARa liberação de adiantamento emnome da
servidora KÁTIA SAMARA PEREIRA MOURA, PA Assistente
Administrativo, Matrícula nº 079.944-0M, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), sendo R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) no elemento
de despesa 339030 – Material de Consumo e R$ 500,00 (Quinhentos
reais) no elemento de despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica, destinados a atender as 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 CARLOS ANTÔNIO DA
SILVA MOURA, Subsecretário Municipal Extraordinário, Matrícula nº
011.320-4G, para atestar o recebimento dos materiais e serviços
relativos aoadiantamento.

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 art. 6º, inciso VIII e art. 11 do
Decreto acima citado, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer
nesseprazo.

IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que
PrestaçãodeContasdeveráser formalizadaemconformidadecomoa
4º do Decreto nº 3.206, mediante a apresentação dos
documentos:

1–CópiadoAtodeConcessãodoAdiantamento;
2–CópiadaNotadeEmpenho;
3–ComprovantedeOrdemBancária;
4–Comprovantedeentregadonumeráriopel
5–Comprovantedorecolhimento oprazo
deaplicação, quandohouver;
6 – Demonstrativo de aplicaçã com as devidas
justificativas, quando for o
7 - Comprovante origi das, em ordem
cronológica, nu atestadas pelo
servidor design 3.206/2015.

CIEN A-SE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOECONTROLEINTERNO

PORTARIA Nº 001/2016–UGCM/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da
Lei Orgânicado Município deManaus, e

CONSIDERANDOodispostonoDecretonº 3.245de28de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a organização, manutenção e
funcionamentodoCadastrode FornecedoresdaPrefeituradeManause;

CONSIDERANDO que compete a Unidade Gestora de
Compras Municipais constante da estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno,
zelar pela regularidade do cadastro dos forne com a
alínea“d”, inciso I doart. 2º daLei nº 2.055, de 5;

RESOLVE

Art. 1º Estabelecer a necessários
para a emissão do Certificado devendo os
fornecedores apresentá-los ecedores da
Unidade Gestora de Compr SEMEF, aos termos
doDecretoMunicipal n mbrode2015, asaber:

I –D ilitaçãoJurídica:
a) ntidadeeCPFdo(s) Titular(es);
b) ou privada, devidamente

reconhecida po e te, acompanhada de cópia da Cédula
deIdentid or;

contabancária;
ante do endereço atual, do telefone (fax) da

firmaou
p ante de endereço atual, do telefone do

gal ou comercial da empresa em Manaus, se houver,
asejasediadaforadestaCidade.
No caso de firma/empresário individual, apresentar

empresário, acompanhado da certidão simplificada,
enticado pela Junta Comercial, relativo ao domicílio ou

o licitante.
g) No caso de sociedades anônimas e cooperativas,

apresentar o ato constitutivo, estatuto ou contrato social e as últimas
alterações, acompanhados dos documentos de eleição dos seus
administradores, registradas na Junta Comercial, relativo ao domicílio ou
sededo licitante.

h) Nocasode microempresa eempresade pequeno porte,
apresentar o ato constitutivo, estatuto ou contrato social e as últimas
alterações, acompanhados da Declaração de
Enquadramento/Desenquadramento, registradas na Junta Comercial,
relativoaodomicílioousededo licitante.

i) No caso de empresa ou sociedade estrangeira,
apresentar o Decreto de Autorização para funcionamento no país e ato
de registro de autorização, expedido pelo Órgão competente, quando a
atividadeassimoexigir.

j) No caso de sociedades civis/simples, apresentar ato
constitutivo, inscrito no cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
acompanhadodaatadaAssembleiadadiretoriaemexercício.

k) No caso de estatal, apresentar o ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e as últimas alterações, acompanhados dos
documentos de eleição dos seus administradores e a lei que autorizou a
suacriação, juntamentecomseudecretode regulamentação.

§ 1º No caso de firma limitada, devidamente autenticado(s)
nos termos daalínea “f”, o:

I - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e demais
alterações, inclusiveaqueestiver emvigor ou;

II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, juntamente
comacertidãosimplificadaeúltimaalteraçãocontratual ou;

III – A última alteração contratual consolidada e, caso
existam, asdemaisalterações contratuaisposteriores; e

IV – No caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos deeleição deseus administradores.
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§ 2º A mudança de endereço, telefone ou e-mail deverá
ser comunicada imediatamente à Divisão de Cadastro de Fornecedores,
mediante Ofício, Carta ou expediente similar, devidamente protocolado,
visandoaatualizaçãodocadastrodo fornecedor.

§ 3º Os documentos descritos nas alíneas "a" a "k"
deverão estar devidamente autenticados por cartório competente,
quandoestes foremcópias.

II – Documentação relativa à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:

a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica–CNPJ, atualizada.

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes
Estadual ouMunicipal, atualizado, dodomicílioousededofornecedor;

c) Prova de Regularidade coma Fazenda Federal, através
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e da
Dívida Ativa da União, do domicílio ou sede do fornecedor, abrangendo
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do
paragrafoúnicodoart. 11daLei nº 8.212, de24 julhode1991;

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual,
dodomicílioousededofornecedor;

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal,
dodomicílioousededofornecedor;

f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por
TempodeServiço–FGTS;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de
débitos trabalhistas (CNDT);

§ 1º Os documentos dispostos na alíneas de "c" à "g"
deverão estar válidos na data de ingresso na Divisão de Cadastro de
Fornecedores.

§ 2º Quando a interessada for filial e pretender a obtenção
de CRC deverá apresentar no ato de inscrição no Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura de Manaus - CFPM a documentação
relacionadanesteartigo, comasseguintes ressalvas:

I - as certidões negativas de falência, concordata,
recuperação judicial e extrajudicial, em se tratando de qualquer tipo de
sociedadeempresária, deverãoser da matriz;

II - a certidão conjunta negativa de débitos relativos a
tributos federais eàdívidaativadaUniãodeveráser daMatriz;

III - as certidões relativas a tributos, não previstos neste
artigo, quando o recolhimento for centralizado, deverão ser da matri
com a apresentação dos correspondentes Reconhecimentos d
CentralizaçãodoRecolhimento;

IV - o balanço patrimonial consolidado será da matriz
acompanhado de declaração da consolidação, assinada pelo c
pelosócio responsável ouequivalente.

§ 3º A aceitação de certidões emitidas v
sujeitaàconfirmaçãodesuavalidademedianteconsulta
por servidor da Divisão de Cadastro de Fo
emissor respectivo.

III –DocumentaçãorelativaàQu
a) O(s) Atestado(s) deverá(ão) s p

de direito público ou privado, constar o nom mpresa
responsável pela emissão do ate ç tadual
e endereço completo, em papel comprovando a
prestação anterior de serviço s ompatível ao do
presente certame à outrem or(em) emitido(s)
por pessoa jurídica de everá ter firma
reconhecidaemcartório;

IV - D Qualificação Econômico-
financeira

a) Bala rações contábeis (DRE –
Demonstração do R ício ou outras) do último exercício,
já exigíveis e apre ma da lei, estando devidamente
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante,
conformeInstruçãoNormativanº 3, de5dedezembrode2013;

b) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis apresentados em uma das
seguintes formas:

I - PublicadosemDiárioOficial;
II - Publicados emJornal;
III - Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na

JuntaComercial dasedeoudomicílioda licitante; e

IV - Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em
outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

c) No caso de empresa constituída no mesmo exercício
financeiro, seráatendidamedianteapresentaçãodobalançodeabertura;

d) Os licitantes deverão apresentar a Certidão Negativa de
FalênciaouRecuperaçãoJudicial expedidapeladistribuidoradasededa
pessoa jurídica;

§ 1º Quando não constar o período de validade, a Certidão
Negativa de Falência e Recuperação Judicial será considerada válida
por 90(noventa) diasa contar dadatadesuaemissão.

§ 2º Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de
Justiça, deverá ser apresentada Certidão emitida pela Secretaria do
Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do
fornecedor constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição
de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial, devendo ser
apresentadas Certidões expedidas na quantidade de cartórios indicada
norespectivodocumento, emvalidade.

V–Cumprimentododispostono 7° da
ConstituiçãoFederal.

Art. 2º Determinar a d ã para
os fornecedores que optarem por ra compras
diretas, devendo entregar som relativa à
Habilitação JurídicaeàRegu portaria.

Art. 3º De e emissão e/ou impressão
dos documentos l II, alíneas de “a” a “g” e
inciso IV, alínea cionário da Divisão de Cadastro
de Fornecedor o acarretará a apuração da
responsabilidade daempresa.

r que todo e qualquer documento
expedido direcionado à Divisão de Cadastro de
Forneced oriamente conter, nome completo, assinatura

essoaqueoelaborou.

5º Determinar à emissão do Certificado de Registro
documento único contendo informações dos licitantes
itação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,

ç nômico-Financeira, bem como qualificação técnica, e a
ção do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da CF/88 com a
ede12(doze) meses.

Parágrafo único. O Certificado de Registro Cadastral –
CRC, estando no prazo de validade, poderá substituir todos os
documentos mencionados no art. 1º, I, IVe V, exceto os concernentes à
Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Técnica. Caso o
certificado consigne algum documento vencido, o licitante deverá
apresentar a versão atualizada do referido documento no envelope de
habilitação.

Art. 6º Determinar que os documentos apresentados em
cópiaestejamdevidamenteautenticadospor cartóriocompetente.

Art. 7º Determinar que os servidores do Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura de Manaus - CFPM realizem análise
criteriosa da documentação entregue pelos fornecedores, em
consonância comesta Portaria, sob pena de responsabilidade funcional,
uma vez devidamente apurada a responsabilização mediante o devido
procedimento legal, resguardoao contraditórioeampladefesa.

Art. 8º Instituir o procedimento para a participação de
empresasnas licitaçõesdosistemaCompras Manaus:

I - Os fornecedores terão acesso ao sistema mediante
chave de identificação e senha de acesso, que serão obtidas por meio
de cadastramento no site Compras Manaus, no endereço eletrônico
http://compras.manaus.am.gov.br através da opção PRÉ-CADASTRE-
SE, onde o fornecedor informará os dados principais da empresa e de
seus representantes, até no máximo de 5 (cinco), que poderão ter
acessoaosistema.

II – Os fornecedores deverão concluir seu cadastramento,
mediante entrega, na Divisão de Cadastro de Fornecedores ou pelos
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Correios, através de correspondência registrada com recibo de entrega,
dos documentos comprobatórios de habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal,
discriminadas noart. 1º destaportaria.

III – Após a análise da documentação pela Divisão de
CadastrodeFornecedores e inserção dos dadosnosistema, estegerará
chave de identificação e senha, as quais serão enviadas através do e-
mail informadopelo interessadona fasedepré-cadastro.

IV- Será emitido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados a partir do recebimento da documentação, o Certificado de
RegistroCadastral –CRC.

V - O pré-cadastrado que não finalizar o cadastramento,
ficará impedido de participar das licitações, dispensas e inexigibilidades,
até que regularize sua situação com a entrega dos documentos na
DivisãodeCadastrodeFornecedores.

VI - Évedadaaatualizaçãodopré-cadastro.
VII - Fica sob responsabilidade do fornecedor, atualizar

suas certidões e informar sobre a inclusão ou exclusão dos seus
representantes no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Manaus -
CFPM.

Art. 9º As disposições contidas nesta Portaria seaplicamà
aquisição de bens, prestação de serviços, realização de obras,
alienações e locações, levando em conta a habilitação jurídica, a
qualificaçãotécnica, aregularidadefiscal eaqualificaçãoeconômica.

Art. 10 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

Manaus, 4demarçode2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ
PLANEJAMENTO E GESTÃO

(*) PORTARIA Nº 049/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL AÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, í i ue lhe
confereo inciso II doart. 128daL piode Manaus, e

CONSIDERANDO e reestruturação
administrativa que unific e Administração,
PlanejamentoeGestão– nciaàSaúdedos
Servidores Públicos do M scola de Serviço
Público Municipal e al – ESPI, objeto da Lei
nº 2.051, de23deo

CONS sposto no artigo 21, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 1.522, de 27 ui o Sistema Integrado de Controle
Interno do Poder Executivo, responsável pela coordenação geral,
orientação normativa, supervisão técnica e realização de atividades
inerentesaoControle InternonoâmbitodaAdministraçãoMunicipal;

CONSIDERANDO a relevância na implantação, nesta
Pasta, doServiçodeControle Interno–SCI, tendoemvistaoquedispõe
os artigos 31, 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, acerca da obrigatoriedade de um Sistema de Controle Interno
para o acompanhamento das funções realizadas pela Secretaria na
busca pelo cumprimento dos objetivos propostos pela Lei Orçamentária,
prevenindopossíveiserros oufraudes naproteçãodoeráriomunicipal,

RESOLVE:

I –CESSAR, a contar de 1º.10.2015, os efeitos daPortaria
nº 089/2014-SEMAD, publicada no DOM nº 3350 de 11 de fevereiro de
2014, daPortaria nº 009/2014-ESPI/SEMAD, publicada no DOMnº 3352
de13de fevereirode2014edaPortarianº 027/2013-GD/MANAUSMED,
publicadanoDOMnº 3240de27deagostode2013.

II – DESIGNAR o servidor REGIFRAN XAVIER DE
QUEIROZ PIERRE, matrícula 122.928-1 A, a contar de 1º.10.2015,
como Coordenador, responsável pelo Serviço de Controle Interno da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão e o
servidor GENILSON GOMES ALVES, matrícula 121.568-0 E como
Subcoordenador Responsável.

III – DESIGNAR os servidores abaixo como membros do
ServiçodeControle Interno:

RespondendopelaSEMADsede:

SERVIDOR
AlyneLimadeLima
AndreaCláudiadeMeloValente
DenisdeLimaBarbosa
JosédeOliveiraRodrigues 17-7 I
JoséMoysésSerruya 84-5A
JussaraCéliaMotadosSantos 71-5C
LuciaHelenadeMenezesCruz 77-4D
Rubemar PereiradeLima 128.764-8A

Re – Na Escola de Serviço
PúblicoMunicip acional - ESPI:

MATRICULA
Elienai So 122.961-3C

o pela SEMAD – Na Subsecretaria de Serviço
de Assis dos Servidores Públicos do Município de

SERVIDOR MATRICULA
madeOliveira D0651
arins D0601

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

Manaus, 29de fevereirode2016.

(*) Republicada por ter sido veiculada com incorreções no DOM Edição 3839 do
dia1º demarçode2016, páginas14.

PORTARIA Nº 063/2016-SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confereo inciso II doart. 128daLei OrgânicadoMunicípiodeManaus, e

CONSIDERANDO a Lei nº 198, de 21.6.1993 que dispõe
sobreaconcessãode adiantamentoedaoutras providências;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º, do Decreto
nº 3.206, de04/11/2015, que regulamentaaLei nº 198/1993;

CONSIDERANDO o que disciplina o §4º, do artigo 10, do
Decretonº 3.206, de04/11/2015;

CONSIDERANDOo teor da Portaria nº 042/2016-SEMAD,
de22/02/2016, publicadanoDOMnº 3825, de24/02/2016,


