
TERMO DE FOMENTO NO OO9/2020 - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO OO9/2020-FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS,
ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS E INSTITUTO VIDA
ABUNDANTE

No dia 27 de agosto de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA DE
EsrADo DA ASStSTÊNclA soclAL-sEAS, situada na Avenida Darcy Vargas, 77,
chapada, cEP no 6g.os0-020, o EsrADo Do AMAZoNAS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, CNPJ NO
01-742.41410001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSTSTÊNcIIA SoCtAL -FEAS, CNPJ No 01.07g.142/0001-5g, doravante designado simpresmente
PARCEIRO PÚBLlco, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra,
MARICÍLIA TEIXEIRA DA cosrA, brasiteira, casada, seryidora pública estadual,
inscrita no RG no 0.606.274-1, ssp/AM, e cpF sob o no 1g3.07g.962-91, residente e
domiciliada na Rua visconde de porto seguro, no s00, Frores, cEp 69.05g-090,
Manaus/AM, e do outro lado, lNsTlruro vlDA ABUNDANTE, cNpJ:
22.422.153/0001-00, Associação privada, com sua sede em: Rua pau Rosa, no 121,
Monte das olíveiras, CEP no 69.093-129, Manaus/AM, neste ato representado por seu
representante legal, o Sr. OCENILDO LIMA CARIOCA, brasileiro, casado, ministro do
evangelho, com inscrição no RG sob o no g700206, ssp/AM, e no cFF sob o no
314'555.222-87, com residência e domicílio em: Rua Peixe Cavalo, no 36, Condomínio
orquídea, torre 19, apto 301, Tarumã Açu, cEp no 6g.023-000, Manaus/AM,
doravante designado pARcErRo pRrvADo, tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n' 01 .oí.031 101.oo0oo 601.202A - SEAS, doravante referido
por PROCISSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado opresente TERlvIo DE FOMENTO, de acordo com as minutas aprovadas no processo
n" 001783/2016-PGE e 87t15 - PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.01 gt21l,4,
Resolução n" 12112 e lnstrução Normativa n' 08/2004-SCl/cGE, e pelas cláusulas e
condiçÕes seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da Emenda parlamentar no 0g5/2020 do
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GOV€RNO DO ESTADO

Deputado EstadualAbdala Habib Fraxe Júnior, para apoiar as famílias credenciadas
e em situação de vulnerabilidade social, com a distribuiçâo de cestas básicas, em
decorrêncía da Pandemia do novo coronavírus e combate à covlD-1g,

cLÁusuLA SEGUNDA - DO REGIME DE COOPERAÇÃO: A cooperação mútua dos
parceiros dar-se-á da seguinte forma:

A) O PARCEIRO PUBLTCO reatizará:

1' Ao PARCETRO PRIVADO o repasse da quantia referida na CLAUSULA DE
VALOR, na forma prevista neste Termo.

A) O PARCEIRO PR|VADO reatizará:
1' Execução do objeto desta parcería, com observância do plano de trabalho e do
cronograma de desembolso, que passam aÍazer parte integrante deste instrumento,
compreendendo todas as atÍvidades a ele relativas;
1. Executar os objetivos específicos da parceria constantes do plano de trabalho.

Fica indicado o Sr. OCENILDO LIMA cARtocA, brasileiro, casado, ministro do
evangelho, RG no 8700206, ssp/AM, cpF no 314,sss.222-gr, como responsável
solidário pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na
parceria.

cLÁusuLA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES: para reatizaçâo do objeto desta
parcena, os parceíros obrigam_se a

A)PARCE|RO PUBLTCO
í. LibCrAr CM PARCELA ÚNICA, A qUANtiA rcfEridA NA CúUSULA DE VALOR, NA
forma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
após a publicação do extrato deste Termo;
í. Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo;
2. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;
3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre

outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resoluç áo 12t12
- TCE/AM.
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A) PARCETRO PRTVADO
1' Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execuÇão desta parceria e como disposto no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integram

este ajustei
2' Facilitar e ace.itar- a_orientação, supervisão técnica e fisca lizaçãto contábil doPARcEtRo púBLrco na execução do objeto desta parceria;
3' Ap'resentar a competente prestação de contas de sua aplícação acompanhada dorelatório de realização do objeto, notas fiscais e recibos, conforme Resolução

n'12112 - TCE/AM.
4' A organizaçâo da sociedade Civil prestará contas de boa e regular aplicação dosrecurSoSrecebidosnoprazode@,apartirdotérminoda

vigência da parceria;
5' Promover, à falta da apresentaçáo da prestação de contas no prazo regulamentar,

a restituição dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correçao monetáría,
conforme o índice ofícial, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovado ou sua devida justíficativa;

6' Manter os recursos transferidos pelos órgãos e entidades estaduais em conta
específica junto à instituição financeira, qual s-eja: AGÊNCIA N" íilã, op: 003,CONTA NO 3890.5, BANCO: CATXA ECONÔúICA EEDERAL, COM APIiCAçãOfinanieira cujos rendimentos deverão ser utitizado. 

"rê[,.ir;;il;; execuçãodo objeto deste ajuste;
7' Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno edo Tribunal de contas aos processos, aos documentos e às inÍormações

relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo
objeto;

8' Restituir ao tesouro estadual eventual saldo de recursos., dentro de 30 (trinta) diasda conclusão ou extinção do acordo, bem como no caso de falta de movimento daconta da parceria por prazo superior a g0 (noventa) dias, sem justa causa, a critériodo PARCETRO pUBL|CO;
9' Pôr adesivo nos bens móveis adquiridos com recursos provenientes deste termo,que indiquem sua origem, conforme determinação do pARcElRo púBLtco.
PARÁGRAFO uNrco - Na ocorrência de canceramento de restos a pagar oquantitativo prevísto para execução desta parceria poderá ser reduzido até a etapaque apresente funcionalidade, se for o caso.
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CLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABTLTDADES: Os partícipes são

A) PARCETRO PUBLTCO:
1' Pelo pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de

Fomento.

B) PARCETRO PRTVADO:
1' Pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execuçâo do objeto previsto nesta parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimptência da
organização da sociedade civil em relação ao referido jagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição a sua execução.2' Pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive
no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, no que
couber,
3. Pela manutenção dos bens adquiridos.

cLÁusuLA QUINTA - DA FtscALtzAÇÃo: o pARcEtRo puBLICo promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO pRIMEIRO: para ímplantação das açÕes de fiscalização e
monitoramento, o PARCEIRO PÚBLlco poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgâos ou entidades que se
situem próximos ao local da aplicação dos recursos,

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PUBLICO CMitirá rCIAtóríO téCNiCO dE
monitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pelo pARGEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFO rERcElRo: o gestor de parceira será designado através do extratodeste TERMO, o qual será publicado no prazo determinado na cúusulA DEPUBLICAÇÃo.
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cLÁusuLA sExTA - DA UTlLtZaÇÃo oe síníeoLos: É vedado às partes utitizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

GLÁUSULA SÉTIMA - Do VALOR: o valor global do presente Termo de Fomento é
de R$ 100.000,00 (cem mit reais)

cLÁusuLA olrAvA - DA DorAçÃo oRÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação: programa de
Trabalho no 08.122.3308.1554.0011, Natureza da Despesa no 335041g9, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE003gg, emitida em
2110812020, no valor de R$ 10O.OO0,OO (cem mil reais).

CLÁUSULA NoNA - DA VIGÊNcIA E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo de
Fomento terá vigência de 0í/0912020 a31t12t2020, podendo rór. prorrogado mediante
solícitação do PARCEIRO PRIVADO, devidamente formalizada e jus-tificada, a ser
apresentada ao PARCEIRO PÚBLICO em, no mÍnimo, trinta dias ãntes do término
inicialmente previsto.

PARÁGRAFO UNICO: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento
deve ser feita pelo PARCEIRO PÚBLlco quando este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, Iimitada ao exato periodo do atraso verificado.

cLÁusuLA DÉctMA - DA DENUNCIA: Este Termo poderá ser denunciado:
1' pela deliberação de qualquer dos partícipes, em qualquer momento, manifestada
com antecedência de 60 dias;
2. pela inadimplência de qualquer de suas cláusulas ou condiçÕes, a critério do
partícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita com antecedência de 30
(trínta) dias;
3. na ocorrência de fatos imprevisíveis que impossibilitem sua execução;
4. pela superveniência de norma que torne legal, material ou formalmente
impraticável; e
t 

"T 
resguardo do interesse púbtico.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula,
os partícipes são responsáveis pelas obrigaçÕes que assumiram até a data da
denúncia, competindo ao PARCEIRO PRIVADO a comprovação de aplicação dos
recursos que houver recebido, na forma da cláusula Terceira.
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cLÁusuLA DEctMA PRIMEIRA - DAS sanÇÕes: peta execução da parceria em
desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação
específica, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sançÕes:

I - Advertência;
ll- Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento

de celebrar parceria ou contrato com orgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora, por pruzo não superior a dois anos;

lll- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entÍdades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a organízação da sociedade civil ressarcir a administração
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no ínciso ll,

cLÁusuLA DÉclMA SEGUNDA - DAS ALTERAçÕEs: Este Termo de Fomento
poderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros,
vedada a mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉctMA TERCEIRA - DA PUBLIGAÇÃo: o presente Termo de
Fomento será publicado, sob a forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, a ser
providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus,

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - Dos BENS ADeutRtDos: Na data da conctusão
ou extinção desta parceria, a titularidade dos díreitos e dos bens adquíridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pelo pARCEIRO PUBLICO
serão de titularidade do PARCEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFO UNIGO: Concluído ou não o pruzode vigência do presente ajuste, no
caso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros,
poderá a Administração Pública Bromover a imediata retomada dos bens e direitos
referidos na Cláusula anterior.
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CLÁUSULR OÉCIMR QUINTA - DA TNALIENABILIDADE: OS CqUiPAMENtOS C
materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e o PARCEIRo PRlvADo deverá formaltar promessa
de transferência da propriedade à administração púbtica, na hipotese de sua extinçáo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FUNDAMENTo LEGAL: Este Termo é celebrado
com fundamento na Lei 13.01912014 e na Resolução 12112- TCE/AM do Tribunat de
Contâs do Estado do Amazonas.

cLÁusuLA DÉclMA sÉrtrua - Do FoRo: os conflitos e divergências que se
originarem deste Termo de Fomento, não solucionados pelas vias amigáveis, serão
submetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto fica eleito.

Manaus, 27 de agosto de2020.

MARI DA COSTA
SECRETÁruA DE ESTADO DA ASSISTÊNCM SOCIAL

Público

o
INSTITUTO VIDA ABLINDANTE

Parceiro Privado

r
Nome: Nome: çL*-
CPF: CPF: Í1I ,J
RG: RG: lt? /lÂ o) Í)rn

Av. Darcy Vargai 7/ - Chapada
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DIARIO OFICIAT
Manaus, terça-feira, 08 de setembro de 2020 Número 34.328 . ANO CXXVTII

ffi POnER ExECUTIyo - Seção rI ffi

1OBSON CARVALHO DA P47.803-pAJILVA
í0 2020 26108 a

04t09t2020Secretaria.de .Estado da, Casâ'Civilu ",,,.

.. . :.- ,-. " .,,i

o SEGRETÁRIo DE EsTADo CHEFE DA cAs^A cIvIL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas, e
CONSIDERANDO a delibera,çâo do Centro de Serviços Comparti_lhados no procêsso n.o 01.01.Oi11O1.OOOO52S3.202O -'CASA CIVIL(01.0í.0í3102.00006088.2020-CSC), retativo à ticitaçao na modalidade
Pregáo Eletrônico no 383/202G.CSô, de acordo.com o úemctrando n.o
081/2020-DÁ/CASA CtVtL;
CONSIDERANDO, ademais, a inêxistência de qualquer recurso pendentê
ao Processo Licitetório,

RESOLVE:
I - HOMOLOGAR a deliberaçáo do Centro de Serviços Compartilhados,
constante no processo n.o Oi.O1.OiíiOí.OOOOSZsa.ãOZO _ CASA CtVtL.(Procêsso n.o 01.O.l.O.l3102.OOOO6OBB.2O2O-CSC), reÍerenlo ao pregão
Eletrônico no 383/202GCSC, cujo objeto e a mntátaçao U"-"rpr"", 

"u-pecializada na prêstação de serviços de manutenção preventiva ê/ou
corretiva de poço artesiano, com íomecimenlo de madriâ|, pâra âlender às
nêcêssidades da Sedê do Govemo Estadual, pelo monor'ireço global, de
acordo com as condições constantes no Edital ê seus anexos.

lL: lPly9lCAR, o obj€to da ticataçáo referida no irêm anterior. à empresa
MAPROTEM EIRELI, CNPJ n.o 05.885.398/0001-04, no vaür totat de R$
57.999,96 (cinquenla e setê mil, novecentos ê novenfa e nove reais e
noventa e seis centavos).
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CA§A CIVIL, EM
Manaus, 31 de agosto de 2020.

FúvIo coRDEIRo ANToNY FILHo
Sêcretário dê Estado CheÍê da Casa Civil

;*e##$

Controladoria Geral do Estado - CGE

FÉRns TRANSFERIDAS PoR INTERESSE Do SERVIooR

Servidor MatrÍcula Dias Mês/Ano
HOEBER SILVA E SILVA 243.8't4-3 A 15 ABF/2020
JESSICADE SOUZA
COSTA

245.254-59 30

LUCAS DOS SANTOS
ROCHA

243.9174 A 20

MATHEUS DANTAS DA
SILVA

243.í58-0 B 30

MICHEL KRISÍHIAN
LAVOR CRUZTAMER

211.700-2 E 30

MIGUELANTONIO
BRANDT CRUZ

207.ô39-0 B 30

ADRIANADIAS DE
ALMEIDA

í66.í59-0 E 30 MAU2O2O

ANDRÉ LUE DE SOUZA
ANZOATEGUI

Í97.569-2 D 30

ELAINE PEIXOTO
MATTOS

247.9324 A 30

LICIA DA SILVA
BARNABÉ

247.933-8 A 30

ROBSON CARVALHO
OASILVA

247.80&0 A 20

CYAILLEN CARVALHO
ESPINDOLA

172.A24-2 c 30 JUN/2020

LARISSA MONTEIRO
PINTO DEANDRADE

224.435-7 0 30

MARCELA MELO
PEREIRA

244.025-3A 30

MARCIO MALAGUETA
DEAZEVEDO

243.944-1 B 30

NARA MARLYALVES OE
OLIVEIRASOUZA

247.9U-6A 15

ROBERTAPINTO DOS
SANTOS

189.363-7 F 30

ELIONILDE ARAÚJO DA
SILVA

í98.310-5 H 30 JUU2O2O

ENZA RAFAELA
RODRIGUES PEREIRA
AQUINO

244.026-1 A 30

LÚCIA DE FÁIMA
RIBEIRO MAGALHÂES

245.117-6 A 30

LUIZ ROCHA
ARAÚJO

DE 001.343-9 J 30

MATHEUS PHELIPE
FURTADO ROORIGUES

247.92ü7 A 30

CAROL DE PINHO ASSI
ALENCAR

187 .77&0 E 30 AGO/2020

CÁSSIA oE oLIVEIRA-
DUARTE GIRÃO SILVA

í98.305-3 D 30

JONATAS BARBOSA
PESSOA

247.937-0 A 30

MARCOS PAULO
MATOS DE SOUZ}

243.921-2 C 30

PORTARIA N.O 043/2020 . GCG/CGE O CONTROLADOR.GERAL DOESTADO, no uso das suas atribuiçoês logais, quê tne sào conteriAas pelo
art.18, do Dêcrêto n 40.824, de ,l7 dejunhã de 2ot9l e consioERANDo o
dilqo-slo nos arts.62, 68 e 84, da Lei no 1762, de t+'de novemOro de í986,
RESOLVE: CONCEDER aos servidores abaixo relacíonado., teri"r; tr"n"-
fêrência dê Íérias para outra oportunidade, tattas lustiticaãas por atsstado
médico, conforme perÍodos abaixo especiÍicados;

FÉRiAS

Servidor [IatrÍcula Dias ExercÍcio PerÍodo'
SILVA E SILVA

A
í5 2020 17a

31t08t2020
DOS SANTOS ROCHA

A
10 2020 24147 a

03108t2020
PAULO MATOS OE

c
20 2020 03a

2,/O8t2020
MARLYALVES DE .934-
RA SOUZA A

15 2020 24108 a
07t0st2020

vÁLrDo SoIMENTE cow AUTENTtcAçÁo
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08 de setembro de 2020 Poder [xecutivo . il 5
Parlamentar no 030/2020 do Oeputedo Eslãduâl Folip€ Souza, para
aquisição de veículo ufllltárlo e moto, parâ uso om serviço de Protegão

- Alta complêxidade, AcothimentoSociâl Especial lnstitucional e Protêção
- Média Complexidade eSocial Especial Social; UO: 31701; pT:

Íirmado004/2020-FEAS, ntree o EST DOADO AMAZONAS, intermédiopor
da deSecr€taria daEstâdo Assistência

ou eté quê sêjam determinada§ $as substituiçóes por outros ssrvidores,
procêdorem a F|SCAL|ZAÇÃO TÉCN|CA do TERMO DE CONTRATo N.

í3.019/2014, Resotução
008/2004-CGE. Manaus,

no12120 2-TCE/AM lnstruçãoe

Valor do Termo: R$ 50.000,00; Vlgência: (seis) meses contar dê6 a
26t08t2020 26t0212021 Assinatura: 2710812020i Processo Adminis.tratlvo: 0í .01 .031 0 .00000276.2020 SEAS; Fundamánto do ato Lêi

REVOGAR a Portâria 083/2020-GSEAS, de gi06/2020, que nomeou os
servidores Walkison Pinheiro Soares e Albêrto Ferreira Lima Neto como
FiscaiS Titulares.

CIENTIFIQUE.SE, PUBLIQUE.SE E CUMPRA§E
GABTNETE OA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ESTADO DA
ASSTSTÊNCIA SOCIAL, Em Manaus 2 de setembro de 2020.

E A ARQUIDIOCESE DE MANAUS.

MICHELLE MACEDO BESSA
Secrelaria Executiva de Estado da Assistência Social - SEAS

Protocolo 20355

Protocolo 2035ô

Protocolo 20357

Prclôêolo 20358

Normativâ no
28 de egosto de 2020.

MARICíLIA TEIXEIRÂ DA COSTA
Secrelária de Estado da Assistôncia Sociat

Protocolo 203í4

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNClA soctAL
Extralô no 522020§EAS

Espécie: Termo de Fomento no. 009/202o.FEAS. Partes: EST
DO AMAZONAS, por intermédio SECRET DE AOO
AS§ISTÊNCIA SOCIAL§EAS.

da ARIA EST
atravês do FUNDO ESTADUAL DEASSISTÊNC IA SOCIAL.FEAS INSTNUTO ABUN DANTE. CNPJe VIDA

22.422. 53/000 -60, representado legalmênte OCENILDO LIMApelo Sr
CARIOCA; Objeto: transferêncla recursôs provenientes da Emendados
Parlamentar no 095/2020 do Deputado Estadual Abdala Habib Fraxe Júnior,para apoiar as íamÍlias crêd6nciêdas êm situâção de vulnerâbilidadB social,

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOC]AL§EAS
portarta no í922020€SEAS

DESIGNAR como FISCAIS TITULARES os servidores JOANA V|EIRA DA
SILVA, agente administrativo, matrícula n.0S0.799-7C, e MARCOS RONEI
DOS SANTOS, subgerente, matricula no 25ô.535-gA, ambos com lotação na
Gerência de Recursos Humanos - GRH, a partir desta data e durante toda
a vigência do ajuste, ou até que sejam deterrminadas suâs substituiçÕes por
oúros sêNidores, procederêm a FISCAL|ZAÇÃO ÍÉCN|CA do TERMO DE
CONTRAfO N' 0091201g€EAS, firmado entie o ESTADO DO AMAZONAS,
por intermédio da Secretaria do Estado da Asslstêncía Social - SEAS, e a
empr€sa CENTRO DE INTEGRAçÃO EMPRESA E E§COLA - CIEE.
REVOGAR a PoÉaria no 00.1/2020€SEAS, de 6/0.1i2020, gue nomeou
as servidoras Raquel Bamond Reis e Daniela Aquino Souza como Fiscais
Titular e Subslituto, respectivamente.

CIENTIFIQUE§E, PUBLIQUE§E E CUMPRA§E
GAB]NETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ESTADO DA

ASSTSTÊNCIA SOCTAL€EAS, Em Manaus 2 de setembro de 2020.

MICHELLE MACEDO BESSA
Secretaria Executiva dê Estado da Assistência Sociâl - SEAS

B
dê c6stas ema distribuição básicas, decorrência da Pandemia do novo

CoronavÍrus combateà coVtD-19; UO: 170 PT: 08. 22.3308. '15s4.00íe 3
FR: 0l 600000; 33504 99; NE: 2020NE00388, do Termo:ND: Valor
R$ 100.000,00; Vigêncla: de 01/09/2020 3 1t1212020; Asslnatura:27t08n020; Processo Admlnlstratlvo: .031 10'Í .00000501 .202001.0
SEAS; Fundamento do âto: Lei 3.01 9n014, ResoluÉo TCE/no1a2012-
AM e lnstruçáo Normativa 00E/2004-CGE. Manaus, 28 agosto de 2020.no de

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secrelária de Estado da Assistência Social

Protocolo 20315

PÍotocolo 20316

Protocolo 203í7

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL§EAS
PORTARIA N' zOZ2OzO€SEAS

DESIGNA como FlsCAtS TITULARES, os servidores FERNANDO TELES
ALCANTARA Gerente, MâtrÍcula n" 251.0114A, com lotaÇão na Gerência
dE iNfOrMátiCâ - GEINF, S ANDRÉ ALEXANORE DE iIMA RIBEIRO,
Assessor l, Matrícula no 189.446-gF, com lotaçáo êm Departamento de Ad-
ministração ê Finangas - DAFI, para, a partir desta dala e durante toda a
vigência do arusts, ou até que sejam determinadas suas substituiçóes por
oulrosservidorês, procederem a FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do TERMO DE
CONTRATO 006/2019-FEAS, firmado enhê o ESTADO DO AMAZONAS,por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social_SEAS,
através do Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, e AMAZONAS
COPIADORA EIRELI,
REVOGAR a Portaria 071/2019-GSEAS, de 1OtO4lZ02O, quê nomêou os
servidores Anderson Marques Rampaso Fiscal Titutar e nnoie Rlexandre de
Lima Ribeiro como Fiscal Substituto.

CIENTIFIQUE§E, PUBLIQUE\SE E CUMPRA.SE
GABINETE DA SÊCRETÁRIA EXECUTIVA DE ESTADO DA

AsstsrÊNctA soctAl . sEAs, em Manaus e aeieteÀiÃ de 2020.

MICHELLE MACEDO BES§A
Secretaria Executiva de Estado da Assistência Social - SEAS

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL§EAS
PORTARIA N' íE5/2()2O.GSEAS

DESIGNA como GESTORA DE PARCECIA, fãJeniente de EmêndaPartamsntar firmada no exercício de 2020, 
" 

.erililo;; ;ERI/ul-A MARTAcARctA DE souzA, GERENTE, ,uíirui" ni isó--iiô+e, rot"o"no oêpartamento dê protecão sociat aasiá-opsB, p";.,' a partir dê01logl2o21 e duÍante roda a úgência do ajust., ã, ,tã qLJ."iá der€minadasua_sulstttuição por outro s"üdor, proc_JJ; Hà:AIzAõio rÉclu,co
!o- TlRttlO DE FOMENTO No 009/202O.FEAS, Íirmado enirE o ESTADO
?o IltLgNAS, por inrêrm&io oa s.creúÀà"'iJàiJà'" lssi"tEi,"laSoclat . SEAS, através do Fundo. Estaduat dtt*;Éit;;:-"ciat - FEAS,e o INSTITUTO V|DA ABUNDANTE.
CIENTIFIQUE.SE, CUMPRA§E o PUBLIQUE-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA D.E ESTADô ON IiSrSrÊruCrA SOCIAL,om Menaus, 28 de agosto de 2020.

MARICILIA TEIXEIRA DA CO§TA
Socretária do Estado da Assistência Social

â

SECRETARIA DE,ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL§EAS
PORTARIA N' Í83/2O2O.GSEAS

DE§lcNA como GESTOR DE PARCERIA, piovenionte de EmendaPartamentâÍ Íirmada no oxêrcícto de 2020, o iorviãoi Ãiiéôôx FERRETRABATISTA. ASSESSOR I t, matícuta n. 2Ss.701 -OÀ, loirãà-no-óeparturnento
dê.Proteçã^o Sociat Especiat - DpSE, para, a partiiaá-ziioà72õzo e durantetoda a. vigência do ajuste,'ou até qúe sela i*errinãoa iü substituiçãopor-o_utroservidor, proceder a FISCALIZâçÁO TÉCNICA Uo feRmO OeFoMENTo Nô 0o4l202o.FEÂ8, lirmado enríe 

" 
ESTÀôO óõ AMAzoNAs,por intermédio dà Secretaria do Estedo O. Á"irGi"f" Soclal .SEÂS, através do Fundo Estaduat ae nsstslêncie éo"i"i-_ reeS, 

" "As_locrAçÃo EDUcAcToNAL E BENEFtcÉNrÊÊÀõ óÀ-üroa-Nacun.
CIENTIF|QUESE, cUMPRA.SE e pUBLtOUia;.
GABINETE OA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ÀSS§TÊNCIA SOCIAL,
em Manaus, 28 de agbsto de 2020.

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretáiia de Estado da Assistência Sociat

SECRÊTARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS' portaria nc í90/2o2O.cSEÀi 
-----

DESIGNARcomo FISCAIS TITULAnes os servlÃÃ EMANUEL ANTÔNIoPtAc,tDo RoDRrcuEs LoBAro DE ARAújô, ÀãsÉ'SõÉjl, Matrícutan' 2s6.4734A, ê ANrONto 
1.r9nres óíiõüNó:tsESSoR r,MlllílU? n" 05i.3se.3E, ambos torados na ilfi;;;;;; ilio Logistico- SUGEAL, para, a pãrtir desta data e durante-toja 

"1igê;i" do ajuste,

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNClA SOCIAL
portarte no í93/2O2O.cSEAS

DESIGNAR como F|SCA|S TTTULARES os sorvidores NORMA CORRÊA,
subgerente, matrícuta n. 050.564-,tC, e LEoNARDO ÀúcUSfO OO
NASCTMENTO FALCÃO DOS SANTOS, subgerente, matricuta no
2,{9.579.14, ambos com lotaçâo na Gerência Oe-necuisos Humânos -
GRH, a partir desta data e duiante tooa a vigóncà d;ã".j;, ou aré quê
sejam detêrminadas suas substituições por oütros servidóies, procêdêrem
a FIScALtzAÇÃo TÉcNtcA ao ienüo DE coNTRAró N" oozaotc.
SEAS, firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, poi intermédío da
Secretaria de Estado da Assistência Social . SEAS, e à empresa TREVO
TURISUO LTDA..ME.
REVOGAR a portaria n.041/2O19CSEAS, de 07/03/2019, quê nomeou as
servldoras Norma Conêa 6 Fabiana Soares Gestâ como-Fiscais Titulâr e
Substituto, respeclivamente.

CIENNHAUE§E, PUBLIQUE§E E CUMPRA-SE
GAB^INETE DA §ECRETÁRÁ EXECUTIVA DE ESTADO DAAssÍsrÊNctA socrAl. sEAs, Em Manaus 2 de;;*;;; de zoze.

MICHELLE MACEDO BESSA
Secretaria Executiva dê Estado da Assistência Social _ SEAS

Diáío 0ficial do Estado do Amazonas

VÁLIDO EOMENTE COM AUTENTTCAçÁO
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II{STITUTII

NSTITUTO VIDA ABUNDANTE

22.422.153t0001-60

CNPJ:
CEP:

69.093-129
PAU ROSA NO 123Endereço:

Bairro: DAS OLIVEIRAS MERCADINHO VIPonto de P

Telefones da Organização: (92) 98453-4353/ 99104-721 5199117-9204

E-mailda Organização: com

Cidade: MANAUS UF: AMAZONAS E,A:Entidad e Privada Sem Fins
Lucrativos

ome: OCENILDO LlN MA CARIOCA PRESIDENTE

314.555.222-87

No do CPF: No do RG:
0870020-6 Orgão Expedidor: SSP/AMAZONAS

Endereço: RUA PEIXE CAVALO NO 36, CD ORQU , TORRE 19, APTO N0 301

AÇUBairo:
CEP:69023-000

Telefones: (e2) e8453-4353
E-mail: ocenildocarioca@hotmait.com

Cidade : MANAUS UF: AMAZONAS

IRANome: H GOR DIAS DE

Profissão: CONTADOR AM: 011332/0-6NO INSC.

Telefones (s2) 3304-9858 /
99117-9204

E-mail:

Cidade: MANAUS UF: AMAZONAS

Nome; Wagner Santos Moura

Profissão: NO INSC. CONSELHO;
cRP20/06542

Telefones:

3-8094 mail.com

E.mail:

Rua Pau Rosa no 123 - Baino Monte das oliveiras - cEp 69093-129 Manaus/AM.
E-mail: institutovidaabundanteiva@gmail.com conrato: (gz) gs453-4353rggl l7-g204
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A Promoçâo do bem-estar púbrico por meio ig nrgs.rqmas e açôes que visem amparar o serhumano, sem preconceito, nas .rm ,..ãsioaoe! u?sicr, ;dJà*entais, resguardando seusdireitos constitucionais e orientando'o. .oro ,gentes ativos de tiansrormaçao de uma sociedadejusta para todos;
F Combater a fo19 e a desigualdade social das comunidades carentes do estado do Amazonas eregiôes circunvizinhas; e) Fomentar e empreender programas e ações de atendimento âs crianças, jovens, adolescentes,bem como a sociedade àriàt frriituaçao o. rÉro ro.iat, afastànãoãá;, drogas e deouhos malefícios sociais, visando esoeciÍicamente suà]áimação profissional e a formação de seucaráter como cidadãos dignos e honestos.
Missão:
Representar os ínteresses e anseios de nossos associados por meio de serviços socíais decomprovada excelência, bem como promover ou atuar diretamente em iniciativas voltadas aodesenvolvimento de Manaus e do Estado do Amazonas;
Visão:
ser reconhecida por sua Excerência como Entidade sociar atuante em Manaus;Valores:
) senso de lnterdependência ' Por ísso, nossas relaçôes estão baseadas na cooperação mútua eno espírito de parceria, e é essa Íntegração qü. nãi'poisibilita ser uma forte entidaderepresentativa em Manaus;) comportamento Ético ' como entidade social, acreditamos que nosso trabalho deve serpautado pela transparência em todas as açÕes e prro *p.ito às pessoas, pois é dessa formaque construímos nossa credibilidade;
F compromisso com a Excelênciã 'Àcreoitaqos que uma.imagem instítucíonal sólida só pode ser- construÍda com quaridade e serviços de reconheciàr.,".rd;í') Atitude Proativa'frelmol u ,'rt..i[rçà frente aos ,rortãã*.ntos e buscamos estar semprena vanguarda, assim, encorajamos a criaiividade . a ini.iáúrà àã'nor.o, associados;F Respeito à Memória '. Sabemos qr. .-irrgrm institucional e a credibilidade da entídade foram

:'^TI!11t9 ao longo de sua história, que carrega muítas lutas e conquistas para a cídade, por

il?j;,i?rj,iljamos, 
preservamos e difundimos noãsa memória a tàoos os púbricos com quem nos

Atualmente' o número de credenciadas já ultrapassa a marca de 300 famílias, as quais os membrossão de diversas faixas etárias, com baixa renda e escolaridade, em sua maioria no ensino fundamentalincompleto, os quais veem na participação das atividades do lnstituto vida Abundante, uma oportunidadede colaborarem e também se beneficiarem com nossas programaçôes, serviços oferecidos e eventos,

Rua Pau Rosa no 123 Bairro Monte das Oliveiras CEP 69093 29 Manaus/AM.E-mail: institutovidaabundanteiva@gmail.com
Contato: (e2) 98453-43s3t99 7 -9204
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o lnstítuto vida Abundante pauta suas açôes de acordo Lei no 10g, de novembro de 200g que aprovaa TipiÍicação Nacionalde serviços socioassistenciais; a Resol;lão no 0í, de 21 d; fe;;rerio de 2013 quedispÕe sobre o reordenamento oo serviço àe coníiven.iá:.'rort.lecimento de Vínculos - sCFV, noâmbito do sistema unico da Assistência §à.iàr-.suns, pãcirã ou .iite,ios de partitha do cofinancíamentoíederal, metas de atendimento do púbricà piúritario ,,'o*iià. piovioencias; e a Lei no g.T42de 7 dedezembro 1993' que dispÕe sobre a organizáçao da AssÍstência sãciar e dá outras provÍdências. visandoo atendimento de seu publico alvo, conia .0, ,r, .quip. compãrtá o, lotlcoordenador, (01)psicologo,(0 1 )Contador, (01 ) Enfermei,a, tó rjirãã;s.õ; ; (20) votu nrários,

As Famílias que serão beneficiadas são moradoras de bairros da zona Norte de Manaus,principalmente do bairro Monte das oliveiras, reterencià pár. ro.rri.rçao da base operacional do lnstitutovida Abundante, e dos bairros.adjacáriài-iorrrour ná.u, ,ãiii, po, mutheres, deÍicientes e idososdesempregados, de cor predominrnt.mtnt. parda, com nível eouãàcionar precárío contendo analÍabetose semianalfabetos, morando em casas sem o m.inimo J9 .óÀgúããr básicaó oe á..rso , ánergía, água egás' na maioria de madeira, em locais oe rortá atuação oo tráÍicà de drogas e por se encontrarem na linhade pobreza, se submetem ao roubo . prosiituiçao iritantil, 
"tirrÀúm 

famílias a esperanÇa no acesso a

::trrX'l'J'ü:,ir1i.,?li;3l,,ijl§',1.1..,:il:,,"dà 
nas suas proximidades, .ssim óoúo iÃ**ã, em pr{etos,

4.1- Çqracterizacão do públíco atendido:
4.2.1 Proteção SocialBasical-

Apoiar as familias credenciadas.e em situação de vulnerabilidade social, com a distribuição de cestasBásicas, em deconência da pandemia oà nãvo coronavírus e combate à covrD-1g.

froleto Íinanciado pela Emenda parlamentar no 09512020,
Junior, no vator de R$ 100.000,00 (Cem mil iàais),

tado Abdala Habíb Fraxe

ETO DA EMENDA PARLAMENTAR:

de autoria do

Térmíno:
5,1 - Período de Referência para Execução : lnício:
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combater a fome da população dos bainos da Zonas Norte, píorizando a população dobairro Monte das Oliveiras, oÁde está localizado o lnstituto viáa Àiunoante, principalmente
as famílias com cadastro ativo, bem como, as sOo criançãs/famiri.s àtenoidas pelo projeto dereforço escolar, com a distribuição de alimentos.
oportunizar atividades de promoção humana e gestos de solidariedade para com as famílias
em situação de vulnerabilidade social; e
contribuir com à melhoria da qualidade de vida e a construção de uma sociedade mais justa;

EspecÍficos
a

o

a

5.4 -

Famíl5.5 AS em nscodesituação dossocial dabairros NZona deorte Manaus,
ASespecificamente do bairo Monte das Oliveiras e adbairos jacentes dasparticipantes atividades esociais executados nstituto AbuVida ndante.

65. Meta de Atendimento: 1a 050 ílias dos bainos Zona do(preÍerencialmentebairo Monte das 0liveiras)

1a Etapa: Avaliação ahavés do Banco de Dados/Cadastro Ativo(atualização do cadastro social);2a Etapa: Atendimento (através de voluntariado) no rnriiiri-r ôãi, atuatizar o perfil socÍoeconômico dasfamílias a serem beneficiadas pelo projeto;
3a Etapa: lnserção das pessoas oai rainitiás visitadas em projetos e atividades realizadas pelo lnstituto;4a Etapa: Entrega de cesta Básica para as Íamíria participànte àípro;uto; e
5a Etapa: Realízação de visitas domiciriares durante a execuçâo oá pro;eto,

7 Procedi mentos 0 p consiste emrojeto atender famílias do fomecimento deuma Cesta Básica conforme em seuproposto Aobjeto. ÍamÍlÍasdasseleção beneficiadas obedecerá a0sintes critérios:segu

Distribuição

de í.0S0
Cestas
Básicas

1 - Avaliação;
2 -Atend.
Levantamento
de perfil;

3 - lnserção;
4 - Entrega
das Cestas;
5 - Visitas
Domiciliares,

operaçôes
relacionadas a
1d a 4a Etapas
serão

executadas na
Sede do
lnstituto e
contarão com
uma equipe de
24 pessoas,

divididas em 2
turnos de s

As Famílias 1.050 0et2w ru2020

Rua Pau Rosa no 23 Bairro Monte das oliveras CEP 69093-129 Manaus/AM.
E-mail: institutovidaabundanteiva@gmail. com Contato: (e2) 9845343s3/99 I 7 -9204



horas, pela

manhã (8 às
12) e tarde(l3

cNP t 22.422. 1s3l000 1-60

IIISTITUTÍ,

término do
atendimento

de todos os
beneficiados.
A 5a Etapa
será reaÍizada
com escala e
cronograma

de visitas
prevíamente

elaborados
pela diretoria
do lVA.

1, Combater
íome da população
dos bairros da
Zonas Norte,
priorizando a
população do bairo
Monte das Oliveiras,
onde está localizado
o lnstituto Vida
Abundante,
principalmente as
familias com
cadastro ativo, bem
como, as 300
crianças/famÍlias

atendidas pelo
projeto de reÍôrço
escolar, com a
distribuição de
alimentos.

2. Oportunizar
atividades de
promoção humana egestos de
solidariedade para
com as famílias em

a

situ de

2. Participaçâo eÍetiva
dos beneficiados nos
projetos e atividades do
lnstituto Vida Abundante.

1.

das
Atendimento integral
fam ílias atendidas

1.Número de
cadastradas para
receber a doação;
2.Relatórios econômicos
e sociais efetivados peÍa
Assistente Social
constando a situação
real que se encontram
as famílias alcançadas
pelo projeto;

3.Número de registros
de visitaçôes nos lares
familiares realizados
pela equipe do instituto;

projeto conlendo

informações sobre sua
execuçã0, contendo

registro fotográfic0,

cadastros e pesquisas

sociais das famílias

beneflciadas.

AçÕes:
. Reuniôes;
. Produção de relatório

durante o processo de
execução do p§eto;. ldentificação dos
pontos forte e fracos para o
fortalecimento da proposta
e inclusão da mesma no
calendário de atividades
anuais do lnstituto Vida
Abundante;

etapas do projeto;

objeto e suas
propostas de

boração do Relatório do

Rua Pau Rosa no r23 - Bairro Monte das oriveiras - cEp 69093- 129 Manaus/AM.
E-mail: institutovidaabundanteiva@gmail.com contato: (g2) gg453_4353lggll7-g204



social;e
3.Contribuir com à

aquisição de cestas
básicas para a
realização do

cNP J 22.422. ls 3/000L-60
tr{sTtltm

sociedade mais

qualidade de vida e
a conshuçâo de uma

Relatorio do Alcance do
Objeto ao finalda execução
do

s. DESCRTçÂO OnS DESPESAS E RECETTAS

8.í. RECEITAS PREVISTAS

8.2. DESPESAS PREVISTAS

8.2.1 PLANo DE APLTCAçÃO

8.3. DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Rua Pau Rosa no 123 - Bairro Monte das oliveiras - cEp 69093-129 Manaus/AM.

|,,10:,."

Valor disponibi lizado pela Emenda 100.000,00

TOTAL DA RECEITA ---» 100.000,00

Compra de 1.050 unidades de Cestas Básicas Alimentícias 100.000,00

ORDEM ESPECTFICAçÃO UND QTD

VALOR

UNlTÁHO

(R$)

VALOR

ToTAL (R$)

DESCRIçÃO DA

ATIVIDADE

01

Cesta Básica
Alimenticia:

3 Kg Arroz Tipo 1

3 Kg Açúcar Cristal
2 Biscoito Cream
Craker

2Café2509
3 Leite Po lntegral
4009
1 Kg Farinha Branca
2 Kg Feijão Preto
3 Mac. Espaguete
500g

2 Óleo de Soja
900m1

I Kg Sal Refinado
1 Milharina

Cesta
Básica

1.050
95,238095238

09524

100.000,00

Distribuír 1.050 (mil e
cinquenta) Cestas

Básicas para famílias
dos bainos daZona
Norte de Manaus,

especificamente as do
bairro Monte das

Oliveiras, e bainos
adjacentes.

E-mail: institutovidaabundanteiva@gmail.com contato: (g2) gg4s3-43s3/ggtl7-g204



2 Sardinhãs-ãmIáil
2 Conservas em Lata

cNP J 22.422. 1 s 3/000 L-60
[{sTrum

9.1 CONCEDENTE

Janelro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
100.000,00

Na qualidade de representante legal do parceiro privado, declaro, para fins de prova junto ao Estado do
Amazonas, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito de mora ou situação de
inadimplência do proponente com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração
pública estadual que impeça a transferência dos recursos.

Pede Deferimento

Locale Data

L\

Privado

APROVADO:

Assinatura do

aana*w J
Locale Data

geal.§El$

Público

GE

Rua Pau Rosa no 123 - Bairro Monte das oliveiras - cEp 69093-129 Manaus/AM.
E-mail: institutovidaabundanteiva@gmail.com contato: (g2) gg453-43s3lgg1l7-g204
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