
EIRA NETO 
da 1 anaus Previdência 

A NETO 
Manaus Previdência 

SILV 
reside 

   

'Manaus, civarta-feira, 29 de novembro de 2017 

   

   

II — Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras 
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 

III — acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços e obras contratadas; 

IV — Indicar eventuais glosas das faturas. 

RESOLVE: 

I — DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para 
exercerem a Função de Gestor, Fiscal e Suplente de Contrato, com a 
finalidade de coordenar, acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e 
notas fiscais referentes à execução do contrato citado: 

NOME CARGO MATRICULA FUNÇÃO 
Josielson Cfflvalho de Sousa Técnico Previdenciário 000.239-9A Gestor 
12.gue Mendonça de Brito Cheta do Setor 000.187-2A Fiscal 
Nathacha Munia de Souza Chefia Aux1Rar 000.248-8A Suplente 

II — DETERMINAR que esta portaria entre em vigor na data 
de sua publicação. 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Manaus, 28 de novembro de 2017 

SILV V RA NETO 
Diretor- eside 
	

Manaus Previdência 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

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

\t,  
CONSIDERANDO o teor da Ata lavrada na 18°.  Reunião... 

Ordinária do Comitê de Investimentos — Cominvno dia 27.11.2017, 
, 

CONSIDERANDO a atribuição dos membros do Cominv 
de deliberar sobre credenciamento delnstituições Financeiras:a fim de 
torna-las aptas a praticarem operações de,investimentos junto a esta 
Autarquia, 	 ' 

CONSIDERANDO'y a hecèssidade de conferir maior 
transparência aos investirnentos desta ManauS'Pievidência, bem como 
para os seus segurados e Colaiioradores, 	•;-' 

•••• 
er,--RESOLVE; 

HOMOLOGAR Ta decisão proferida pelo Cominv, relativa 
ao credenciamento da Gestdra—de Irivestimentos abaixo discriminada, a 
qual atendeu a todos os requisitos exigidos no Edital de Credenciamento 
n° 001/2014 desta Manaus Previdência, publicado no DOM, edição 
3559, de 23.12.2014. 

INSTITUIÇÃO 
	

CNPJ 
KINEA PRIVATE EOUITY INVESTIMENTOS S.A. 	 04.681.817/0001431 

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 28 de novembro de 2017. 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO.  

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

CONSIDERANDO o teor da Ata lavrada na 19' Reunião 
Ordinária do Comitê de Investimentos — Cominv, assim como os votos 
dos membros proferidos nos dias 27 e 28.11.2017, 

CONSIDERANDO a atribuição dos membros do Cominv 
de deliberar sobre credenciamento de Instituições Financeiras, a fim de 
tomá-las aptas a praticarem operações de investimentos junto a esta 
Autarquia, 

CONSIDERANDO a necessid'acle\ de conferir maior 
transparência aos investimentos desta Manaus Previdência, bem como 
para os seus segurados e colaboradores': 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR 'a decisão proferida 'pelo Cominv, relativa 
ao 	credenciamento da Administradora . de‘tInvestimentos abaixo 
discriminada, a qual atendeu'a iodos os requisites exigidos no Edital de 
Credenciamento n° 001/2014 desta Manaus Previdência, publicado no 
DOM, edição 3559e.23.12.2014.N 	) 

INSTITUIÇÃO 
	

CNPJ 
UONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LMA, 	15.675.095/0001-10 

(GABINETE DODIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, eni Manaus, 8e2 	novembro de 2017. 

EXTRATO 
, 

/ 1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços n°020/2015, a contar de 18.11.2017; 

CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA — MANAUSPREV, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.° 07.637.990/0001-12, 
sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro Chapada, CEP 69.050-
001, nesta cidade e BRAGA E ALMEIDA SERVIÇOS DE 
TELEATENDIMENTO LTDA., pessoa juridica de Odireito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.933.988/0001-03, com sede na cidade 
de Manaus, no Estado de Amazonas, na Rua Professora Elvira Dantas, 
n°34, Pavimento 1, São Jorge, CEP 69.033-450; 

OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação 
de Serviço n° 020/2015, referente à prestação dos serviços de 
gerenciamento de Call Center, com solução completa para atendimento 
telefônico e atendimento online (webchat), ativo e receptivo, na forma 
humana e eletrônica, disponibilizando recursos humanos, treinamento, 
software e banco de dados necessários à prestação de serviços, por 
mais doze meses; 

VALOR GLOBAL: o valor global do presente Termo importa a quantia 
de R$ 255.645,60 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta 
e cinco reais e sessenta centavos), em virtude do reajuste de 2,4558%, 
decorrente da aplicação do IPCA, conforme previsão contratual; 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: as despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo importam na quantia de R$ 255.645,60 (duzentos e 
cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta 
centavos), de acordo com o termo de referência que integra este Termo, 
valor este que foi reajustado em 2,4558% e empenhado o valor de R$ 
30.924,87 (trinta mil novecentos e vinte quatro reais e oitenta e sete 
centavos) para o exercício de 2017, sendo a parcela de novembro no valor 
de R$ 21.303,80 (vinte e um mil trezentos e três reais e oitenta centavos) 
por intermédio da Nota de Empenho n° 651/2017, de 1° de novembro de 
2017 e a parcela de dezembro no valor de R$ 9.621,07 (nove mil 
seiscentos e vinte e um reais e sete centavos) por intermédio da Nota de 
Empenho n° 652/2017, de 1° de novembro 2017, ficando o saldo 
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