
PORTARIA N°431201 6.GP/MANAUS PREViDÊNCIA 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREViDÊNCIA - 
MANAUSPREV, na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 
128 da Lei Orgânica do Município e das atribuições conferidas pelo 
inciso XIII, do artigo 22 da Lei 1.80312013, e 

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 67, da Lei Federal 

no  8.666193; 

CONSIDERANDO O Contrato n°001/2016, celebrado entre a 
MANAUS PREVIDÊNCIkMANAUSPREV e GLOBAL INTERNATIONAL 
LTDA., tudo em conformidade com o disposto no inciso III, do artigo 58, 
artigo 67 e alíneas a" e do inciso, do artigo 73, da Lei n o. 8.666193. 

RESOLVE: 

- DESIÇNAR os servidores abaixo relacionados, para 
exercerem a FUNÇÃO de FISCAL DE CONTRATO e SUPLENTE, com 
a finalidade de acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes à execução do contrato acima citado: 

[ 	NOME 	 CARGO 	1 MATRICULA 	FUN O 

[ii:iiÃo PIMENTEL DA SILVA 	CHEFE DE SETOR 	000221 	FISCAL 

[UE MENDONÇA DE BRErO CHEFE DE SETOR 	000187 	SUPLENTE 

II - DETERMINAR que esta portaria entre em vigor na data 
de sua publicação, com efeito retroativo a 1610312016. 

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

Manaus, 22 de março de 2016. 

EXTRATO 

ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços n11- 00212016. 

a contar de 01.03.2016; 
CONTRAIANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJIMF n.° 
07.637.99010001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro 
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e LOG1C PRO SERViÇOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJIMF soba n°. 18.422.60310001-47, 
com sede na Rua Apóstolo João, n° 380, Alvorada, CEP 69.042-290, 
Manaus - AM; 
OBJETO: contratação de serviços de acesso à Internet dedicada por 
via fibra óptica, para uso das áreas técnicas e administrativas da 
Contratante, compreendendo um link dedicado fuil de 50 mbps, pelo 
penado de 12 (doze) meses, conforme descrito no item 4 - 
DETALHAMENTO DO OBJETO do Termo de Referência; 
VALOR GLOBAL: o valor global do presente contrato importa a 
quantia estimada de R$ 200.817,00 (duzentos mil oitocentos e 
dezessete reais); 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o n°0921201 6, no valor de R$ 
71.217,00 (setenta e um mil duzentos e dezessete reais) na data de 
02.02.2016., ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme 
liberação de cotas orçamentârias e cronograma de desembolso. A 
conta tem a seguinte rubrica orçamentária: 63200 - MANAUS 
PREVIDÊNCIA; 09.122.4002.2358.0000 - Contratação de Serviços 
para Manutenção Funcional; 02620000— Fundo Administrativo; 0000-
Manaus; 33903997— Despesas de TeleprocessamentO 
VIGÊNCIA: o presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura, tendo inicio em 0110312016, sendo 
a publicação do Extrato no Diário Oficial de Manaus condição 
indispensável para sua eficácia. 

Manaus, 21 de março de 2016. 

MARCELO MAGALDI ALVES 
Diretor-Presidente da Manaus Previdência - MANAUSPREV ('A) - 

MARCELO MAGALDI ALVES 
Diretor Presidente da Manaus Previdência - MANAUSPREV 

O DIRETORPRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA 
- MANAUSPREV, no uso-de suas atribuições.legais e; 

CONSiDERANDO o teor da Ata exarada pelo Comitê de 
lnvestimentos- COMIMV, em reunião no dia 30.03.2016, que delibera o 
credenciamento da Instituição- Financeira- apta a ser credenciada por 
esta Autarquia, 

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior 
transparência nos Investimentos desta Autarquia junto aos seus 
segurados; 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR a adjudicação preferida pelo Comitê de 
Investimentos, relativo aos procedimentos de credenciameflto da 
Instituição Financeira abaixo discriminada, que atendeu a todos os 
requisitos exigidos no Edital de Credenciamento no 00112014 desta 
Manaus Previdência, publicado no DOM Edição 3559 de 23.12.2014. 

III—  INSTFÇUIÇÀO CNPJ J 
Plural Gestão de Recursos Ltda. II .397.672I0002-p_J 

Gabinete do Diretor-Presidente da Manaus Previdéncia 

Manaus, 30 de março de 2016. 

7Avf.j yi',4Ú'n 
1' MARCELO MAGALDI ALVES 

Diretor-Presidente da Manaus Previdência - MANAUSPREV 

ERRATA 

ERRATA: do Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato de 
Prestação de Serviço n°. 00312014 celebrada entre a Manaus 
Previdência - MANAUSPREV e Visam - Vigilância da Amazônia Ltda., 
publicado no Diário Oficial do Município - DOM, edição 3846 de 10 de 
março de 2016. 

ONDE SE LÊ 

3. OBJETO: o presente Termo Aditivo visa a prorrogação da prazo de 
vigência do Contrato de Prestação de Serviço n°. 00312014, referente à 
prestação dos serviços de segurança e vigilância patrimonial armada, 
por mais doze meses, bem como a revisão de 9,69% no valor do-
contrato, em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho 201612017. 

LEIA-SE 

3. OBJETO: o presente Termo Aditivo visa, a prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato de Prestação de Serviço n°. 00312014, referente à 
prestação dos serviços de segurança e vigilância patrimonial armada, 
por mais doze meses, bem como a revisão de 9,69% no valor do 
contrato, em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho 201512016; 

Manaus, 28 de março de 2016. 

MARCELO MAGALDI ALVES 
Diretor Presidente da Manaus Previdência - MANAUSPREV 

IIIi- 


