


    
, em Manaus, 16 de junho de 2021.



 Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

  O município de Manaus, através da 
   e o Senhor 
   Auxiliar de Serviços Municipais, Matrícula
nº 078.887-2C.

  nos termos do Parecer nº 49/2015-PT/PGM, de 19.10.2015
e despacho do Senhor Subprocurador Geral do Município, de
22.12.2015,haja vista que o prestador de serviço temporário foi
Aposentado  conforme Benefício nº 195143127.

 a contar de 01.03.2019.

Manaus, 16 de junho de 2021.



: Contrato nº. 018/2021, celebrado em 09.06.2021.

: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
     


Obra de Construção de Talude – Rua Bela Vista c/ Beco
Bela Vista, s/nº, Conjunto Promorar, localizada no Município de
Manaus/AM, conforme Processo Digital Administrativo
nº 2021.20000.20006.0.000474 - SIGED, conforme itens, e sub-itens,
elementos, projetos, especificações e condições gerais constantes no
Projeto Básico da Dispensa de Licitação, Art. 24, inciso IV da lei
nº 8.666/93, Parecer nº 030/2021-AJ-SEMINF, nº 0125/2021-PA/PGM e
Despacho do Procurador Geral do Município.

e Processo Licitatório de nº 2021.20000.20006.0.000474 – SIGED.

  R$ 271.269,96 (duzentos e setenta e um mil,
duzentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos).

 : a conta da seguinte rubrica 27101 –
15.451.0014.1095.0000 – 44905117 - Fonte nº 0100 – Nota de Empenho
nº. 2021NE00542 de 09.06.2021 no valor R$ 271.269,96 (duzentos e
setenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e seis
centavos).

 O prazo de vigência do presente contrato será de 60
(sessenta) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

Manaus, 09 de junho de 2021.











    , entidade
Gestora do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, torna público o Edital de
Credenciamento de Administradores, Gestores e Distribuidores de
Fundos de Investimentos e de Corretoras de Títulos e Valores
Mobiliários, nos seguintes termos:



Credenciamento de Administradores, Gestores e Distribuidores de
Fundos de Investimentos e de Corretoras de Títulos e Valores
Mobiliários que estejam autorizados, nos termos da Legislação em vigor,
a atuar no Sistema Financeiro Nacional, observando-se integralmente as
Normas que regulamentam as aplicações de recursos dos Regimes
Próprios de Previdência Social – RPPS no Mercado Financeiro Nacional,
em especial as estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN
e Secretaria da Previdência Social, as disposições na Política de
Investimentos do RPPS, e, no que couber, as Leis Federais e Municipais
de Licitações e Contratos.



Para fins deste Edital considera-se:

 Instituição que atende a todos os requisitos e critérios
estabelecidos neste Edital.
  Instituição que após processo de Habilitação e
Homologação do Conselho Diretor passe a compor o banco de dados da
Manaus Previdência.
  Instituição que seja administradora, gestora ou
distribuidora de fundos de investimentos dos quais a Manaus
Previdência seja cotista e a corretora de títulos e valores mobiliários
através da qual a Manaus Previdência realiza compra e venda de títulos
e valores mobiliários.




 Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão
competente;
 Certidão negativa de débitos tributários federais;
 Certidão negativa de débitos tributários estaduais emitida no
município onde está localizada a sede da instituição;
 Certidão negativa de débitos tributários municipais emitida no
município onde está localizada a sede da instituição;
 Certificado de regularidade do FGTS;
 Certidão negativa de falência e recuperação de crédito;
 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados, acompanhado do documento de eleição dos
administradores, quando for o caso;
 Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS;
 Declaração negativa de fato impeditivo, nos termos do anexo I
deste Edital;
 Declaração de inexistência de penalidade imputada pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em razão de infração média
e/ou grave considerada pela Autarquia nos 05 (cinco) anos anteriores ao
credenciamento;





 Declaração de que atua na administração de recursos de terceiros
há mais de 5 anos;
 Declaração de que possui sob sua administração, no Brasil,
montante igual ou superior a R$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de
reais);
 Questionário ANBIMA de   para contratação de
Serviços Qualificados;
 Relatório demonstrativo do volume total de recursos de terceiros
administrados, por segmento de aplicação e por fundo, contendo, ainda,
a estrutura técnica de atendimento por segmento de aplicação com
nome e contato dos responsáveis;




 Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão
competente;
 Certidão negativa de débitos tributários federais;
 Certidão negativa de débitos tributários estaduais emitida no
município onde está localizada a sede da instituição;
 Certidão negativa de débitos tributários municipais emitida no
município onde está localizada a sede da instituição;
 Certificado de regularidade do FGTS;
 Certidão negativa de falência e recuperação de crédito;
 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados, acompanhado do documento de eleição dos
administradores, quando for o caso;
 Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS;
 Declaração negativa de fato impeditivo, nos termos do anexo I
deste Edital;
 Declaração de inexistência de penalidade imputada pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em razão de infração média
e/ou grave considerada pela Autarquia nos 05 (cinco) anos anteriores ao
credenciamento;



 Declaração de que atua na gestão de recursos de terceiros há
mais de 5 anos;
 Declaração de que possui sob sua gestão, no Brasil, montante
igual ou superior a R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais);
 Questionário ANBIMA de seções I, II e III;
 Relatório demonstrativo do volume total de recursos de terceiros
geridos, por segmento de aplicação e por fundo, contendo, ainda, a
estrutura técnica de atendimento por segmento de aplicação com nome
e contato dos responsáveis;

       




 Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão
competente;
 Certidão negativa de débitos tributários federais;
 Certidão negativa de débitos tributários estaduais emitida no
município onde está localizada a sede da instituição;
 Certidão negativa de débitos tributários municipais emitida no
município onde está localizada a sede da instituição;
 Certificado de regularidade do FGTS;
 Certidão negativa de falência e recuperação de crédito;
 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados, acompanhado do documento de eleição dos
administradores, quando for o caso;

 Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS;
 Declaração negativa de fato impeditivo, nos termos do anexo I
deste Edital;
 Declaração de inexistência de penalidade imputada pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em razão de infração média
e/ou grave considerada pela Autarquia nos 05 (cinco) anos anteriores ao
credenciamento;
 Minuta do contrato para distribuição e mediação de oferta de
produtos.

        



 Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão
competente;
 Certidão negativa de débitos tributários federais;
 Certidão negativa de débitos tributários estaduais emitida no
município onde está localizada a sede da instituição;
 Certidão negativa de débitos tributários municipais emitida no
município onde está localizada a sede da instituição;
 Certificado de regularidade do FGTS;
 Certidão negativa de falência e recuperação de crédito;
 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados, acompanhado do documento de eleição dos
administradores, quando for o caso;
 Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS;
 Declaração negativa de fato impeditivo, nos termos do anexo I
deste Edital;
 Declaração de inexistência de penalidade imputada pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em razão de infração média
e/ou grave considerada pela Autarquia nos 05 (cinco) anos anteriores ao
credenciamento;



 Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.
 O prazo para análise pela Manaus Previdência será de 30 dias,
prorrogável uma única vez por igual período.
 Nos casos em que a documentação apresentada não contemple
todos os requisitos deste Credenciamento a instituição terá direito de
solicitar por uma única vez a revisão do credenciamento, mediante
apresentação do documento saneador do requisito. Neste caso, o prazo
para reanálise pela Manaus Previdência será de 15 (quinze) dias úteis.
 Os documentos deverão ser entregues na sede da Manaus
Previdência, na Avenida Constantino Nery, 2480, bairro Chapada,
Manaus – AM, CEP: 69.050-001, das 8h às 14h (oito às quatorze horas)
onde serão recebidos e passarão a constituir um procedimento
administrativo.



 A aprovação no processo de credenciamento não gera para a
Manaus Previdência quaisquer obrigações de alocar, manter, contratar
ou aplicar recursos junto à Instituição credenciada (Administrador,
Gestor, Distribuidor, CTVM ou DTVM), mas somente o direito a participar
do banco de dados de entidades credenciadas.
 Será considerada inabilitada a instituição que deixar de apresentar a
documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, rasuras ou
contrariando qualquer exigência contida neste Edital.
 Será considerada CREDENCIADA a instituição que

 Atender a todos os critérios estabelecidos neste Edital;
 For considerada  pelo Comitê de Investimentos;
 Obtiver  de Credenciamento do Conselho Diretor
da Manaus Previdência.



 Durante suas análises, o Comitê de Investimentos e o Conselho
Diretor levarão em consideração o atendimento aos requisitos descritos
nesse Edital, além de aspectos subjetivos e qualitativos, buscando
identificar aspectos de solidez, segurança, profissionalismo, ética e
elevados padrões de governança e técnica.
 Quando julgar necessário, o Comitê de Investimentos poderá solicitar
reunião com os representantes da instituição que está pleiteando o
credenciamento, com o intuito de sanar dúvidas, solicitar
esclarecimentos e fortalecer sua base de dados necessária à tomada de
decisão.
 A Manaus Previdência poderá solicitar, a seu critério,
esclarecimentos e informações complementares, inclusive quanto aos
aspectos de experiência profissional dos gestores e principais
colaboradores da instituição.



 As entidades serão descredenciadas pelos seguintes motivos:
 Descumprimento de quaisquer das leis e normas que regem os
Regimes Próprios de Previdência Social, bem como aos ditames da
Resolução BACEN nº 3.922/2010 (e suas alterações) e normas editadas
pelos órgãos que regulamentam o Sistema Financeiro Nacional;
 Execução dos serviços com desrespeito à forma ou prazos
estabelecidos no regulamento do fundo, termo de adesão ou contrato de
intermediação;
 Recusa ou omissão no fornecimento de informações solicitadas
pelo RPPS relacionadas aos serviços oferecidos.
 A decisão relativa ao descredenciamento seguirá o mesmo rito do
procedimento de credenciamento.



 Uma vez apresentados os documentos para seleção e
credenciamento, a instituição declara-se implicitamente “de acordo” com
as condições e os termos do presente Edital.
 O credenciamento terá validade 01(um) ano a contar da data de
publicação na imprensa oficial do município de Manaus, após esse
período, a instituição deverá renovar o credenciamento emitindo os
documentos listados nos itens específicos deste Edital.
 As regras constantes deste Edital poderão ser alteradas a qualquer
momento por modificações regulatórias, legais ou por conveniência e
oportunidade da Administração Pública.
 Serão consideradas credenciadas as instituições gestoras,
administradoras e distribuidoras de fundos de investimentos dos quais a
Manaus Previdência seja cotista na data de publicação deste Edital,
sendo necessária atualização anual dos documentos exigidos, ficando
excetuadas as exigências descritas nos itens 3.2.2 e 4.2.2, enquanto
estas instituições forem gestoras ou administradoras de recursos da
Manaus Previdência.
 As declarações deverão ter firmas reconhecidas em cartório e ser
emitidas em até 30 (trinta) dias anteriores ao pedido de credenciamento
protocolado na Manaus Previdência.
 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pelo Comitê de
Investimentos e referendado pelo Conselho Diretor.
 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando o
Edital nº 001/2018.

Manaus, 16 de junho de 2021.








     
  , através da  
 torna público, para conhecimento dos interessados,
o Resultado do Julgamento das Documentações de Habilitação da
      , cujo objeto é
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para execução de manutenção preventiva e corretiva da
subestação abrigada de 500 kva com construção de abrigo para QGBT e
elaboração de projeto de proteção secundária na sede da Manaus
Previdência – MANAUSPREV.

 MAQUINE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - EIRELI.

 FÁBIO NICÁCIO DA SILVA; FORT FACILITIES
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA; FVB CONSTRUÇÃO E
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI e PREDIAL CONSTRUÇÕES
EIRELI.

A contar da publicação do presente Aviso, abre-se o prazo
recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “a” da
Lei n. 8.666/93.

A Ata do Julgamento da Documentação de Habilitação
encontra-se a disposição dos interessados na 
, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário
das 8h às 14h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, telefones
(92) 3215-6333 / 6376 ou e-mail cml.se@pmm.am.gov.br.

Manaus, 16 de junho de 2021.

Publicações Diversas


 torna público que recebeu do IPAAM, a 
     , que autoriza a coleta,
transporte rodoviário, segregação, beneficamente/tratamento,
armazenamento e comercialização de resíduos sólidos industriais
(Classe II) e o transporte rodoviário de Resíduos Sólidos (Classe I e II)
localizada Rua Bambuzinho, nº 854,, L/10-C-1/A, Distrito Industrial II,
Manaus-AM, para Transporte Rodoviário de Resíduos Industriais Classe
I e II, com validade de 527 dias.

       torna
público que recebeu do IPAAM, a 
 , que autoriza a Captação de água subterrânea por poço
tubular, localizada na Avenida Rodrigo Otávio, nº 20 B, Coroado, nas
coordenadas geográficas: 03º05’31,820”S e 59º59’15,470”W, Manaus-
AM, com validade de 5 anos.


