
Senhor Gestor: 

Tendo em vista que o contrato de locação do imóvel irá expirar na data de 16/07/2018, solicito 

autorização para iniciar o processo de aditivo do contrato N° 004/2013-SEJUSC/FUNDECON 

para prorrogação da vigência por mais 06 (seis) meses. 

Manaus 02 de julho de 2018 

Jefferson 	os Pereira 

Chefe do Administrativo Financeiro 

PROCON-AM 

DESPACHO: 

Defiro. Retorne o processo ao Financeiro para providenciar Projeto Básico. Em seguida deverá ser 

Encaminhado ao Setor Jurídico para elaboração do Termo Aditivo e Parecer Jurídico. 

Manaus, 02 de julho de 2018 

ah' Fraxe Campos 

Gestor do PROCON-AM 
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OfICION°019/2018 SEFIN/FUNDECON/SEJUSC — Manaus 03:de  julho-de 2018 

SV INSTALAÇO 	 (- 
. ATT. SR./EDMItSON,SAISIANO -r-DiEEtOr 	( 7:-  ------, \ \ \ p 	p 	 , I 	N, [1 	. 

Rua SantosDumont, n°,495 — Beco do Macedo/Bairro N. S. das Graças, ManausTAM 
rn-1 	 1=_-----  - 	l 	

1 
I 	 \ , ) • 

Li 
 

,____ 

Ao cumprimentar V...S.a....e, tendo em vista o_término do contrato-de locação do imovel onde 
..--- 	 -._,• e-,. _\ funciona a sede do PROCON AMAZONAS no corrente mês, tem este(a finalidade de \, .1 	 •\ i 	\. . 

solicitar a renovação...do mesmo, sem reajuste de valores, tendo em vista o momento 
econômico pelo quaratra)essa n&sso pais eem eSjpecial o Esi ado do AniazOnas. 

\I 

Na certeza de seu pronto atendimento, antecipo-meus agradecimentos. 

Chefe do SEFIN/FUNDECON/PROCON-AM 
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CNPJ 84.089.35610001-22 E 04.122.284-9 

UNIDADE 1- MATRIZ 
Av. Cosmo Ferreira, 2118— Coroado 

CEP 69082-230 Manaus AM 
Tel.: +55 92 2123-4433 

UNIDADE II - FILIAL 
Rua Santos Dumont, 495— Nossa Senhora da Graças 

CEP 69053-410 Manaus AM 

pROCONIAM 
Tel.: +5592 2123-4433 

www.svi.am.com.br 

 

FIS N 

psS. 

Manaus, 04 de julho de 2018. 

Em resposta ao oficio n°. 019/2018 — FUNDECON/AM referente ao contrato 

de aluguel do imóvel situado à Av. André Araújo, 1500, Aleixo — referida Sede onde funciona 

o PROCON/AMAZONAS, informamos que estamos de acordo com a renovação do contrato, 

sem reajuste, permanecendo o valor de R$ 41.866,28 (Quarenta e um mil, oitocentos e 

sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). No entanto, a renovacao de contrato fica 

condicionado ao Procon Amazonas pagar os meses de aluguel que estão em aberto. 

N. termos 

P. deferimento 

Manaus, 04 de julho de 2018. 

SV INSTALAÇÕES LTDA 
CNPJ: 84.089.358/0001-22 
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PROJETO BÁSICO 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

-órgão/Entidade Proponente: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 
FUNDECON  
CNPJ: 0224299331000:124, 	 --------.. i-- 
ENDEREÇO: Avenida AndrAM'aujo,..1,.5_0,0, AleiXo;Mandatis - AM_ _ 
Cidade: Manau4 4---:\ \ UF: \AM 	l <CEP:'09.060;0001 	7,--  - Telefone: (92) 3215-4010 

DESCRIÇÃO-D_O-PROJETO 

1 I 	1 1 	 I 

	

2.1 TITULOJ DO PROJETO:. 	i 
7° iàrno'Aditivo ao Contrato-ri° 004/20 I 3..`t-SEJUSC/FUNDECON , 	 _ 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETS).. . „.—__, 
"--."1 	7 '' 

Prorrogerão do praz"o'de vigêné'ia do contrato por 06 (seis) ineses,(sem reajuste de 
valores. 

2.3 JU TIFICATIVA: 177---ata-tse da prorrogação do contratopipicial n° 004/2013 - 
SEJUSC/F1'3NDEÇONdelserviçONde loc4ão_doiimóvel ¡localizado à \Av. André Araújo, 
1500, Bairro\Aleixo, cuja finalidade,_é ser utilizado corri() a sede da Secretaria Executiva 
Adjunta de figesa_do_Con'íumidor''--PROÇON/ÁM, s'endo,iportarilo, vital para o 
desenvolvimento das  políticas  estaduais de defesa do consumidor e cidadania, tendo em 
vista que ;ua vigência expira no dia-J6/07/2018, sendo necessária a renovação do mesmo. 
De acordO com a r'&ientaãO Normaiiva`NAJLMG- Nè  29 'de 23/03/2009, nos contratos de 
locação dé imóveist, \  e'kiite á Previsibilidadé,,da pliedoininântia do direito privado, com base 
no Art. 62 § 3° aa-bei\n't666/fric,  7  ir  

[ 	LJ 	 J 	' 

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório 
nos casos de concorrência e de tomada de 
preços, bem como nas dispensas e 
inexigibilidades cujos preços estejam 
compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos 
dentais em que a Administração puder substitui-
lo por outros instrumentos hábeis, tais como 
carta-contrato, nota de empenho de despesa, 

  

PROCON/AM 
EIS N° 	  

Av. André Araújo, 1500 -Neto. CEP: 69060.00- MANAUS - NA 
Fones de contato: (92) 3215-4009/4010 1 0800 092 1512 
dirprocon@sejus.am.gov.tx 
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autorização de compra ou ordem de execução de 
serviço. 

(frfrfr) 
g 3° Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 
desta Lei e demais normas gerais, no que 
couber: 

fraos-contratos defegeffnapciamento, de 
locação—èhique o/Poiler Público -Se:já-locatário, e 
jaos--.Sdpinais Aigo 55Wkiido\  seja. regido, regido, 
j.iredoininaideménte, por nõrma »rlé direito 
p 	; 211 

aosfr\contratos eu). que a Administração for 
‘%. 	. 	. 	. 	; 

park como ',suaria defrserviço pubhco. 

O prazo de,vjgência pode ser renovadopbservando a,inaplicapjlidRde do_Art. 57, II da Lei 
n° 8.666/937-sdido o Parecer ii°—AGU/CGU/Ik'IM/I\21.  G 0868/2008-1-WS, Integrante da 
Decisão 11° 828/2000-TCU conclusivo ao determinar que: 

[.... lapréssaCpór 
m
p:dtõrifSe de norma cogente face ao 

A 	Ah./ 45(da unia Lei tdásde que o prazo de 

L, 	
vigencia,origmárÁlõ contrato seja superior a 5 
.' . 1,. 	'  

/1 \ \  V 

	 (cinc iáj`jaliosp 60-1 fr-4 eseiria) 'Meses, haja 
disponibilidade orçainentáriá e o locatário esteja 
apto a contratar COM a Administração." 

Cabível, portanto, a renovação por mais 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 
06(seis) meses, para a continuidade dos serviços já desenvolvidos no imóvel locado 
A não aplicabilidade de reajuste do contrato tem por objetivo a manutenção do equilíbrio 
financeiro, face ao momento econômico crítico por que passa o país e em especial o Estado 
do Amazonas. 
O valor mensal do contrato 004/2013-SEJUSC/PROCON atualmente é de R$ 41.866.28 
(quarenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), sendo seu 

Av.André Araújo. 1500- Nein CEP: 69060-00 - MANAUS AM 
Fones de cordato: (92) 3215-4009/4010 1 0800 092 1512 
deprocon@seersemmovix 

,---- \, 	- --\ 
"O contrato de locação firmado

(- 
 pelo Poder 

ExéEritivo Fede>aí deverá ser necessariamente 
V 	 k ! 	 \ ! 

celebrad4or escrito e ter prazo de vigência 
determinado, mas km limita ao período, máximo , 	,t 	i t 	lx. 
de,60 (sessenta) meses previsto no Art. 57, II da 

\-.-- --- 	i fr.  Lei n° 8.666/9ifrcuja aplicação ao contrato se dá 
;,/ 	i 	̀fr 

nos termos _do Ari: 62. g 3°. Afrfrprorrogação da ... — 
vijakia—c—ontratual nos termos SArt.51 da Lei 
n° 8.245/91 independe da previsão contratual 
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valor Global de R$ 251.197,68 (duzentos e cinqüenta e um mil cento e noventa e sete reais 
e sessenta e oito centavos). 

3. HISTÓRICO EVOLUTIVO DO CONTRATO 

TERMO PRAZO DESCRIÇÃO 

Contrato 004/2013- 19.07.2013 a 18.07.2014 Contratação (Valor global de 
SEJUSC/FUNDECON

\  
(--- 	--- R$468.000,00) 

1° T.A. ap Contnto-'004/201,3711  08:072014 a 17072015 	, Prorrogação de Vigência, e 
SEJUSC/FUNDEÇON i 1 1 	_.) reajuste de 6,05% (Valor 

i 	1 	-Ti/ 	i 	' " l" 	- 	- 	.1 Global de R$ 496.348,68) 
2° T.A. ah Contrato 004/2013- ' 	3 l .03.2015ral1,7.07.2015 , Alteração da Representação 

SEJUISC/FUNDECON 
H 	f 1  

i 	"i., 	,, (Valor Global de R$ 
165.449,56) 

3° T.A. ah Contrato 004/2013-' . 	1,7.07.2015a 16.07.2016- Prorrogação de Vigência, e 
SEJUSC/FUNDECON - / 	

\ 	- - - 
N' Reajuste de 7,6791% (Valor 

Global de R$ 534.463,20) 
4° T.A. ao Contrai-6-094/2013- 04.09:2015-a1-7.07.201,6--  Alteração de Unidade 

SEJUSG/PUNDECON \, / 	 . Orçamentária 
5° T.A. ao/Contrato-004/2013- '')/ 	17.07.201-6 NI 6.07.2017 Prorrogação e Repactuação com 

SEJUSC/FUNDECON- _77 / 	1 	, red4ão de 6% (Valor Global 
de R$ 502.395,36) 

6° T.A. ad \Contrat2 004/2013- i 	17.07.2017 ai! 6.07.2918 ___.-- Prorrogação de Vigência sem 
SEJUSC/FUNDECON Reajuste (Valor Global de R$ 

%1 	502.395,36) 
7° T.A. ao Contratti 004/2013- 17.07.2018 a 16.01.2019 Prorrogação de Vigência sem 

SEJUSC/FUNDECON- 	- Reajuste (Valor Global de R$ 
251.197,68) 

4. PLANO DE APLICAÇÃO 

Programa/Projeto 
Atividade 

I 
i 

Fonte Elemento de Despesa Valor Global 

14.422.3247.2102 100 33.90.39.10 R$ 251.197,68 

Av. André Araújo, 1500 -Meto. CEP: 69060-00 MANAUS .AM 
Fones de conWto: (92)3215-4009/4010 1 0800 092 1512 
dirprocon@sejusem.gatbr 
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5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

ANO: 2018 

MÊS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
VALOR 

(R$) 
R$ 

41.866,28 
R$ 

41.866,28 
R$ 

41.866,28 
R$ 

41.866,28 
R$ 

41.866,28 
R$ 

41.866,28 

MÊS 	1 - i JANEIRO 
VALOR 

(R$) 	I 41M6,28 41.6r 

TOTAL-EMT2018:,R$ 251.197,68 

I 	1 
i ! 

TOTAL E -2019: RS 41.866,28 \ 
	yR- N1 : 

K 	7-1  

...\„_:?) 	 ALOGLOBAL R$ 251.197,68 
"-- N -. 	-, 

6. DECLARAÇÃO 	 

Portanto, opit‘a possibilidade de realização do aditivo,requerido, vez que, a situação 
concreta es á devidaMejustifickaÉla neste(P-roje?&BasiconOs termos dà,Lei n° 8.666 de 
1993. 

Manaus, 05 de jul 
\- 	2 

de 2018. 

r)mivvv,( 	r Jr 

C- 

/ 
ique 	e 	ins j  Luis H ‘r• a 

Assess Adinín. trativo AsseSsOrlu 
FUNDECON-PROCON/AM PROCON 

S. rasil 

"der 

raxe 
Gestor do PROCON/AM 

Av.André Araújo, 1503- Mexo. CEP: 69066.00 - MANAUS AM 
Fones de ntato: (92) 3215-400914010 1 0800 092 1512 
cfirprocon@sejus sm.gov.br  



LEGISLAÇÃO DO FUNDO 
ESTADUAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E CÓPIA DA 
ATA DA 2° REUNIÃO DO 

CONSELHO ESTADUAL DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PROCON/AM 
AS N° 	  

ÇLviro.4  
ASS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• 

PODER EXECUTIVO 
Manaus, quinta-feira, 
30 de junho de 1994 

Número 27.900 
Ano C 

OA 
Crer:2r do Estado, 

LEI No 2.288, DE 29 DE 	JUNHO 	DE 	1994 

CRIA o fundo Estadual de Defesa do 
Constmidor-FUNDECON de que trata o 
Art.57 da Lei Federal no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 e Art.912, pa 
rágrafo 20 da Constituição do Esta 
do do Amazonas, de 05 de outubro de 
1989 e dá outras providências. 

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, 

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSMIBLEIA 

LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a ' presente 

LEI: 

Art. 10 - Pica criado o Fundo Estadual de Defesa do 

consumidor - FuNDECON, conforme 'o disposto no art. 57 da Lei 

...federal no B.0711., de 11 de setembro de 1990 e art. 90, 	porá 

grafo 20 da Constituição do Estado do Amazonas, de 05 de outu 

hro de 1989. 

Art. 20 - O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - 

PONDECON, tem as seguintes finalidades: 

I - promover medidas e campanhas de formação e infor 

mação do consumidor. 
II - Implementar um serviço de informação, para o eis 

tema estadual de defesa do consumidor. 
III - Desenvolver estudos relativos às relações de con 

sumo, bem coso Incentivar e apoiar a criação e organização de 

Associações de Defesa do Consumidor. 

Art. 30 - Constituem recursos do Fundo Estadual de De 
tesa do Consumidor - FONDECON, o produto da arrecadação: 

I - da multa prevista no art.57, parágrafo único,e do 
produto da indenização prevista no art. 100, 'capeta da Lei 

federal no 8/078, 11 de setembro de 1990. 
II - has indenizaçõos judiciais de que tratam os arte. 

11 e 13 de Lei Federal nu 7.347, de 24 de julho de 1965. 
III - Outras receitas que vierem a ser destinadas 

ao Fundo. 

Parágrafo (laico - Poderão, ainda, integrar os re 
cursos do Pendo Estadual de Defesa do Consumidor-PUNDECON, 
doações de pessoas físicas ou jurfOlcas, nacionais oo es 
transigiras. 

Art. 40 - O Pondo estadual de Defesa do Consumi 
dor - MODECON, será gerido pelo Conselho Estadual de De 
feta do Consumidor CONDECoN. 

Art. 5* - Ao Conselho de Defesa do Consumidor - 
CDADECON, no exercício da gestão do Pondo, compete: 

I - Zelar pela aplicação prioritária dos recursos 
previstos nos Incisos 1,11 e III do art. 30 da 	presente 
Lei, na consecução das netas fixadas pela Lei n9 0:070, de 
11 de setembro de 1990. 

II - Pios/ver através Ge °rolos da administração pé 
blica e de associaWes descritas no sét.59 inciso I e II 
da Lei Federal nO 7.347, de 24 de julho de 1985, eventos 
relativas I educação formal e não formal de consumidor. 

III - Firmar convénios e contratos que objetive ateg 
der ao disposto no inciso 1, deste artigo. 

	

IV - Fazer editar, em colaboração, com órgãos 	ofi 

Cicie de Defesa do Consumidor, egterial informativo 	que 
°tinias o mercado de consumo do Estado. 

-Incamhir, mediante prévia solicitação 	dos 
órgãos oficial* de Defesa do Consumidor, pesquisas sobre 
fenômenos de marcado. 

VI - Promover atividades e eventos que contribuam 

pare difusão da cultura de proteção do consumidor. 

VII - Estabelecer sua forma de funcionamento através 

de Regimento Interno. 

Art. 60 - cm recursos destinados ao Fundo lata 

dual de Defesa do Consumidor - MINDECON. serão mantidos e 

geridos pelo Conselho Estadual de Defesa do Consumidor 	- 

CONDECON, por meio da conta única assinada pela seu Prema 

dente e por um tesoureiro, que será escolhido entre 	mem 

broa de CONDECON. 

Art. 79 - Os recursos arrecadados deverão ser 

distribuidos por aplicações relacionadas diretamente é na 

tureza da infração ou dano causado ao direito do consumi 

dor. 

Art. Au - Em caso de concurso de credores, de 

crédito decorrente de condenação prevista na Lei Federal no 

7.347, de 24 de julho de 1985, e depositado no roDDECON, 

e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, cotes terão preferência no 	paga 

mento, de acordo com o art. 99 da Lei Federal no 8.078, de 

11 de setembro de 1990.' 

Parágrafo Único - Neste caso, a destinação 	da 

tapara:nota recolhida ao FUNUISCON ficará sustada, rendendo 

juros e correção monetária, enquanto pendentes de decisão ' 

de segundo grau, as ações de indenização pelos danos indi 

aldeais, salvo na hipótese de o patriefinio do devedor ser 

manifestante suficiente para responder pelas dividas. 

Art. 90.- O Conselho Estadual de Defesa do Coa 

envaidar - CONDECON, mediante entendimento a ser feito com 

o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal e 	Reta 

dual, será informado da propositure de toda ação civil na 

bilra e depósito judicial e de sua natureza, bem assim de 

trAnsito em julgado. 

Art. 10 - O Conselho Estadual de Defesa do Com 

sumidor - CONDECON, passa a integrar a estrutura organiza 

cional da Secretaria de Estado de Justiça. Segurança Públi 

ca e Cidadania - SEJUSC, como fogão diretamente vinculado 

ao titular desta pasta. 

Art. 11 - O Poder executivo regulamentará esta Lei no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias de sua promulgação. 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pg 

blicação. 
Art. 13 - ReVOÇaM-ae as disposições em contrário. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO Do AMAZONAS, em 

Manaus. 29 de junho de 1994. 

DAVID ROAS METO 
Secretário de Emt4do4le Governo 

DECRETO 	DE 29 Dl 30150 
	

DE 1994 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no nego de asas 
atribuições constitucionais e 

CONSIDERANDO a solicitação do servidor 

RODRIGUES NETO, resolve. 

AFASTAR, sem(prejuizo de sua remuneração 

GARC/A MORIM/ES NETO, Assessor da Secretaria de !Etat dl 
Administração, do exercicin do cargo que ocupa, no perlab 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO AMAZONAS 

'OMS Oficial 
Governo Amazonino Mendes 

Ano XCIV 
	 ▪ 	Manaus, segunda-feira. 02 de janeiro de 1989 

	
Número: 26.636 

ATO DCd 20DER 1 EG1SLATWO ESTADUAL 
LEL N. 	E :2 ,.,E JANEIRO DE 1989 

AUTORIZA o Po:-  Executivo a • criar o Progra-
ma Esialuai de Protii•Jao e Orientação do Consumi-
dor — PROCON/AN. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, 
FAÇO SABER a todos os nab:tantes que a ASSLIvi-

BLÊIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente 
LEI: 

Art. L° — Fica o Poder Executivo autorizado a insti-
tuir o Programa Estadual de.- Pre:ecão e Orientação do Con-
sumidor — PROCON/AM, vinculado à Secretaria de Estado 
da Justiça, com as seguintes atriMiições, 

I -- ass.torar o Governador do Estado na formulação 
con.'..i.:„J.o 	política estadual de defesa do consurn;di.,. 

11 -- promover r.siclos que possibilitem ao Estado es- 
tabelecer e estimul.t. 	a polí:ict 	miei-ilação e • pra e. is 
do consuMdor: 

III — orommer e incentivar medidas e canipanhas de 
formactio e inforina.iãii dos consumidores e, de :'ci:mr 

de apoio .aos consumidores mais desfavorecidos:, para, 
habilItá-los aos exercícios .de, seis direitos, 

u . Éntjuiit à. sua sinia l.antrição, 
bem-estar c segurança; 	. 	 . 

ensejar o Lit',.37.513 da população aos meios, bens. e ser-
viços- essenciais de consumo: e 

incentivar e apoiar a criação 'e organização de as-
sociações de defesa do consumidor nas diversas regiões 
do Estado, de forma a ampliar os esforços .do Governe 
na orientação e &Lesa do consumidor; e, 
IV — buscar a c.mperação técnica, Operacional e finan-

ceira de órgãos da União, Estados e MunCipios, bem comr• 
de entidades privadas, podendo, para tanto, firmar os respre • 
tivos instrumentos. 

Art. 2.° 	O Programa Estadual de 'Proteção e Orien- 
tação do Consumidor —.PROCON/AM rerh.ra, no cumpri-
mento de seus objetivos: 

I — requerer a colaboração e rfn-ni,---lar a qualquer 
hãe público a observância das normas 	•• d'reta ou indire- 
tamente promovam a defesa do consumidor; 

II — constituir comissões especiais, de caráter.  tem"' 
rio, compostas por seus membros ou por estes indicadas 
3 realização de tarefas, estudos ou Pareceres específicos; 

III — promover a realização de congressos. seminários, 
concursos e certames destinados à defesa do consumidor: 

IV — sugerir e incentivar a adoça° de mecanismos de 
conciliação e arbitragem, ou encaminhamento ao Juizado de 
Pequenas Causas, para litígio de reduzido valor, referentes às 
relações dê consumo; 

V — requisitar servidores de órgãos e entidades da .  ad-
ministração direta e indireta, sem perda de sua remuneração 

demais direitos e vantagens. 
Art. 3.*,— O Programa Estadual de Proteção e Orien-

tação do Consumidor — PROCON/AM terá a seguinte es-
trufura: 

I — Diretoria; 
II — Conselho Estadual de Defesa do Consumidor — 

CONDECON, compondo sua estrutura quando da regulamen-
tação da presente Lei, obrigatoriamente, de 01 (hum) repte-
:Jatante da Associação da Defesa ao Consumidor e do Presi-

da Comissão de Defesa ao Consumidor; do Poder Legis-
Ic,ivo. 

Art. 4.° — A Secretaria de Estado da Justiça compete 
o controle e supervisão das atividades e funcionamento do 
Programa. 

Art. 5.° — À Diretoria compete: 
I — executar en atividades e ações referentes à defesa 

e proteção do consumidor na conformidade com a política 
(manada d.,  Governo do Estado, 'e em cumprimento à legis-
lação pertinente; 

II — rei:cher, avaliar, e encaminhar reclamações,..denún-
Cias ou prorostas aprcsentãdas por consumidores ou entidades 
reoresentantiviis: 

III — palroeinar 'e promover estudos visando aperfeiçoa- , 
enir, 	recursos insiituc'otmis, e legais de proteção e ciciei- ., 

r.'cro iio *nrionidor. 
Art 	" -- A Diretoria será Composta de: 
I — Diretor Geral; 
II — Diretor Executivo. 
Parágrafo único 	A remuneração dos Diretores será 

feita tm," f'-'ma de Cargo Comissionado símbolo CC4. 
Art. 7 ° — Ficam criados 06 (seis) cargos de provi-

mento efetivo, mediante concurso público, sendo 2 (dois) de, 
Arnte Adm'instrativo de 4a. Classe, nível 01, referência I, 
02 (dois) de Assistente T4Icnico de 3a. Classe. 'nível 06, re-
frer'7,(f,n 1 e 02 (dois) de Ti::nico de 3a. Classe, nível 09, 
referência I. 

Art. 8.° 	FicaM criados 03 (três) cargos comissiona- 
dos símbolo CC-I,• sendo 02 (dois) para Diretoria e 01 
(um) para Coordenadoria. 

Art. 99 — As despesas resultantes da execução desta 
Lei Correio à conta da doIação concedida à Secretaria de 
Estado da Justiça (SEJUS). 

Art. 10 — Esta Lei será regulamentada na forma de' 
Decreto dentro de 9C (noventa) dias após a publicação. 

Art. 11 — Esta Lei • entrará em"vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 02 de -janeiro de 1989. 

VIVA LDO BARROS FROTA 
Governador do Estado, em exercício 
Mário Antonio da Silvei Sussniann 
Secretário de Governo do Estado 
José Alva Pacífico 
Secretário de Estado Chefe da Casa-€ 

I  ~dá Pereira do Noteírnento 	PROCON/AM 
Secretário de Estado da Administr çkt N, 1 O 

ASS, 
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Ozias Monteiro Rodrigtues 
Secretária de Estado da Fazenda 
Libtrato.-  Viana -  Barroso 
Secretárto de EstedU 'da-  Produção Rural e 
Abaslecimento• 	•• •• • 
Luiz Fernando Sarmento Nicolau 
Secretário de Estado da Saúde 

4u,usto de Almeida 	• 
S • n'alt.,  de Estado dos Transportes e Obres 

	

's Messias Araújo da Silva. 	• 
- -Aário de Estado da Indústria, 

et:net-cio e Turismo 

Afonso Luiz Costa Lins 
Secretário de Estado cinusliça 
los4' Rgliatb a Frota UcWaa 
Seeretárió •de Estedis do 21ânepunento e 
Coordenação Gerai-- 
Maria do Socorro Dutra Lindtso 
Secretária de Estado chi tabaiM5 e 
Betit Estai- Social ' 
Raimundo Nonato 'Lopes: 
Secretário de Esirli1;‘, 'Cf:, Segurança 
Paulo Roberto de Morres Rruo Figueiredo 
Secretário de Estado de Comunicação Social 

ATOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 
DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 1989 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMA-

ZONAS, usando da atribuição que lhe 
conferida pelo artigo 43. item IV, da Cone' 
tituição Estadual, resolve 

NOMEAtt, nos termos do 	artigo. 79, 
item II, da Lei n.° 1762, de 14 de novembro 
de 	1986, com 	validade a . 02.01 89. 
HORACIO LAUREANO TAVARES RIBEIRO, 
para exercer o cargo comissionado. símbo-
lo CC-2. de Coordenador. criado Peio Lei.  
n.° 1.889. de 29.12.88. com  atribli9,50' de 
Coordenar a edição 00 Diário Oficial' do 
Estado. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO 'ES-
TADO DO AMAZONAS, em Manaus. 02 de 
Janeiro de 1989. 

VIVALDO BARROS FROTA 
Governador do • Estado, em. exercício 
José Alves Pacifico 
Secretário do Estado Chefe da 
Casa Civil 

DECRETn, riF 02 nt JANirstni DF 1999 
O GOVERNADO" DO ESTnno DO AMA-

ZONAS. usando da atribuir-5n coe lhe 
conferida pelo artino ,t.t.itcm IV, da Cens-
titultãO Estadeai. resolve 

NOMEAR, nos termos do artigo 7 	 
Item II de lei n0  17I2 de lá 	̂m-m---kro 
de 1986. com  validade a 02.01.1989, EDNA 
MACHADO MELLO. para exercer o carno 
comissionado. &rubel° CC-1. de Chefe de 
Gabinete da Casa Civil do Governo do Es- • 
tr.do. criado nela Lei n.° 1.889; de" 	 
n.12.88. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ES-
TADO DO AMAZONAS, em Mátlallâ, 02 de 
janeiro de 1989: 

V1VALDO BARROS FROTA 
Governador do Estado, em exercício 
José Alvas Pacifico 
Secretário de Estado Chefe de 
Casa- Civil 

4Drs/mdfcto Ar E C DO ESTADO 
PALACIO PIO NEGRO 

SocrMari ,-  de Estgld0 

PORTARIA NY 122/88-SSGE 
O' SUBSECRETÁRIO DE GOVERNO 
'EXECUTIVO PO ESTADO DO AMA-
ZONAS: no' uso de Biles átribtilções 
legais, 

'RESOLVE: 	̂ 
CONCEDER à funcionária- ROSA MARIA 

SIMÕES ALVES DA SILVA, léenimi: dó 3a... 
wv-i 09, Referência I 'thrtuadro 

de Pessoal Permanente'dh•Cgdaituth 'do Go-
vernador. um  (Dl) perfodo ..dcflérteaurepii-
lamentares correspondentt-ed earcicie.de  
1989, de acordo com o art. 62 da lel in:°-
1762. de 14.11.86, a contar de 132. a 31'. • 

CientifIgue-se. cumpra-se e publique-se. 
SURSErRETAR!A DE GOVERNO EXE-

CUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS. em 
Manaus, 28 de dezembro de 1988 

Aurleary Jorge Menta de Sã 
Subsecretário de Governo Executivo 

PORTARIA NY 123/88-SSGE 
O SUBSECRETÁRIO DE. GOVE;-NO 
EXECUTIVO DO ESTADO DO AMA-

. ZONAS, no uso de suas atribuIçõee 
legais, 

RESOLVE: 
CONCEDER ao funcionário' MURILO CA-

VALCANTE CAMPOS. Redator de 3a Classe 
Nível 09, Referência I do Quadro de Pes-
soal Permanente do Gabinete do Governa-
dor, um MO período 'de férias regulamen-
tares correspondente ao exercido de 1989, 
de gcordo com o art. 82 da Lei n° 1782. 
de 14.11.86, a contar de 02 a 31.01.89. 

Cientifinue-se. comme-se n ntiblinue.se. 
SUBSECRETÁRIA DE GOVERNO EXE-

CUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 213 de dezembro de 1088. 

AurIcarv Jorna Mente de Si 
Subseeretário de Governo Executivo 

PORTARIA N: 124/88-SSGE 
O SfiRSECRETÁMO DE GrnrEPNO 
EXECUTIVO DO ESTADO DO AMA-
ZONAS. no uso de suas stribuiaões 
legais. - 

PESCILVF.• 
CONCEDEI+ no funcionário mAnio CO-

TA DE OLIVEIRA Motorista de 3.n Classe 
Nivel 03. Referência II rio Ouadro de Peia-
soai Permanente do Gabinete .do Governa-  . 
dor, um (on periedo de férias regulamenta. 
res correspondente ao exercido dn--1089. de • 
acordo cem 	cri- 62 da Lel n.o uno ; de 
14,11 .86, a contar do n2 a 31.01.89. 

clentifione-an. cumnra-se e euhlsove-ao. 
SUBSEC.RETAFIIA DE GOVERNO. 

ri trivn 	ESTAM Do AMAZONAS, em 
Manaus. 28 do dezembro de 1988. 

Aurieary Jorge Menta de Sã 
Subeecretárlo' de 'Governo' Exem.it'vi 

PORTARIA N.° 125188-SSGE 
O SUBSECRETÁRIO DE nryinn^ 
EXECUTIVO DO 'ESTPDO 	AMA: 
ZONAS, no uso de suas etribuicõee' 

RESOLVE: 
CONCEDER funcionária MARLUCÁA 

MOFIEIRA:DE. AZEVEDO; Redator det.19. 
Classe, Wel 09. Referende I, do 'Quadro 
de Pessoal Odrmenente do Gabinete do Go-
vemedor, !uma (01) perbdo de fiforlge recite-
tenanterea..correepondente ao exercido de 

-ARO:Áe geado com o art.' •62 da Lero, 
' Intztla It1S.88, a contar ele 02.e 31. 

Clentifique-se, cumora-no e nutdinue.se. 
SUBSECRETARLA DE GOVERNO EXE-

CUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, ore 
Manaus. 28 de dezembro de 191-0-,

Aurleary Jorge Menta de Sã 
Subsecretário de Governo Execorive 

PORTARIA N.° 126/88-SSGE 
O SUBSECRETÁRIO DE nrrni:ir.:o 
F.XECUTIVO.D0 ESTADO DO AMA-
ZONAS. 'no use de sues at•:-ilvçf:.es 
legais, 

. 	RESOL‘ E • 
CONCEDER funniontria ALEXANDRA 

EUGENIA DE MEL1) CÂMARA. Chefe da Se-
cretaria de-Governo CC-2 do Ouadro de 
Pessoal Comissionado do Gabinete do 'Go- , 
vemador, um 4)1) enfado !do lérias  regu-
lamentares correspondente ao exorna:In de. 
11189, de -acordo com o art.. 62 da 1.1 o-
'1762, de 14 11.86, a contar de 02 a 31.01. 
89. 

. Cientifique-se, cumpra-se e nothlimwPfl. 
SUBSECRETÁRIA DE GOVERNO EXE-

CUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS. em 
Manaus. 28 de dezembro de 1988. 

Audeary Jorge Mente de Si • 
Subsecretário de Governo Executivo 

PORTARIA N.1  127/1111-SSGE 
aSUBSECRETÁRIO nr coVERNO 

: 	EXECUTIVO DO ESTADO DO AMA- 
ZONAS. nó 	de suas atribuições 
legais, 

• 
RESOLVE! 

CONCEDER ao funcionário JORGE AL-
BERTO DA SILVA. Assistente Técnico de 
3a. Classe. Nível OS, Referência do Ourr 
dm' de Pessoal Permanente do Gabinete do 
Governador. uni Mil nerindo 	f.rias re- 
Pulêmenteres 	 ao • everettIO 
de 19119. rio acordo com o art- 62 de Ler 
.n.° 176/ de 14.11 86. a contar do 02 a .. 
31,01 89'. 	 - 

.c1,,nionrue~ 	 n 
:SUBSECRETARIA'. DE GOVERNO EXE-

CUTIVO no Fsuirx) 00 AMAzONAS, em' 
Manaus. 28 de dazerobro d. Ing8. 

Audenty Joroli *rira de Si 
:Subsecretário Oen 0~r rxenutivo 

PORTARIA N 4  128/0MISGE 
0.SlIBSECIIETÁMO DE GOVERNO 
Encistives -wy. ESTADO 'DO ¡AMA-.  y•  
ZONAS. 00-nan•de mirliPitrIbuld3tra 

RESOLVE: 
CONCEDER ao funclonkin JOSÉ CAR-

1 OS DOK:ONTOS. AselatEinteilWenfto de 
3a. Cleeég»Náml 	Rétietenme do Qua- 
dro de -Pessoal Per manente do-Gabinete do 
Governar*: um (O- perfado.-chs feries re-
gulamentares corresnOridento rm 'exercício 
de IcieErctie acorde etnin.amt.-te-da-1.01 

n ts  Indo
si  

14  II.W38-04m8,!', 	PrzfeleON/K:ki 
EIS N° 	  

01.89. 	
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DIÁRIO ene" 
ESTADO DO AMAZONAS 

GOVERNO AMAZONINO MENDES 
Manaus, sexta-feira, 06 de março de 1998 Número 28.875 ANO CIV 

PODER EXECUTIVO 
DECRETO N.' 10. 606 DE 06 DE NARI20 DE 1991  

VINCULA ao Gabinete do Ooverneedor • 
Coonleaadorbe do Programa Estadeai 
de Protegia e Orleatação ao 
Coasaraidur - PROCON/AM, aprova me 
Regimento Nemo e dá OLtlies 
provkleocias. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no exerekio da competência que lhe cot o artigo 54, km 
VIII e X da Constituição Estadual, combinado ramos tansos 54 
e 74. bacilo OL da Lei n' 2.435, de 17 de março de 1997,e 

CONSIDERANDO o que estabelecem as Leis Estadual% 
n° 1.896, de 02 de janeiro de 1989. e2.228, de 29 de junho de 
I994; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 5°, =CIT. e 
170, V. da Constituição da República, e no Migo 9' da 
Constituição Estadual; 

CONSIDERANDO, por fim. as disposklas do artigo 
106 da Lei Federal n." 8.070, de I de setembro de 1990,c em 
Decreto Federal n.' 2.181, de 20 de mamo de 1997. 

DECRETA: 

Art. 	- Fica vinculada ao Gabinete do Gomando% a 
COORDENADORIA DO PROGRAMA ESTADUAL DE 
PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR - 
PROCON/AM, que desenvolverá suas atividades com o apoio de 
Casa Civil 

Art. 2." • F aprovado o Regimento latam da 
Coordenadora do PROCON/AM, na fome do Anexo 1 deste 
Decreto 

Art. 3.° - Os cargos de provimento an comissão de 
_oordenadoda do PROCON são os constantes do Anexo II. 
Parte 3, do Decreto n.' 17.855, de 28 de mio de 1997, 
~fome& o cargo de Coordemdor, sbnbolo AD-I. em 
Serrei/mie Esecutcem a mesma simbologia, conforme as 
especificaçães do Anexo II deste Decreto. 

An. 44 • A lotação dos servidores da Coordeimdoria do 
PROCON é estabelecida segundo as especificações do Asseio ID 
dele Decreto 

MI. 5.' - É assegurado aos servidores em efetivo 
exerckio na Coortatiadoria, nos termos do artigo 4." do Decreto 
n.° 17.550, de 28 de maio de 1997, a percepção da Gratificação 
de Produtividade, previsto no artigo 90. inciso IV, da Lei o.' 
1.762. de 14 de novembro de 1986, observado o disposto no 
Decreto a' 18.081, de 14 da agosto de 1997. 

Art. 6.'- Ficam revogados o Decreto a° 17.192, de 20 de 
maio de 1996, e danais disposiçães em n contrário. 

An. 7.° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publica/1o, produzindo efeitos fone:cios a partir de 14 de abril 
de 1998. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Mamais, 06 de 	marco 	de 1998. 

rt 
INO A FtND MENDES 

Governelor do Frado 

yvias„,1/4prewül%_ 
ALUIZIO UNDER 	 Z • 

Secretário de Estado Cbefe da Casa Civil 

PtIÍiJALOIS COELHO JÚNIOR 
Secretário de Era de firsdjm Cidadania 

ALFREDO IP 	sáros 
Secretário de Estado 

ANEXO I 

REGIMENTO INTERNO DA 
COORDENADORIA DO PROGRAMA ESTADUAL DE 
PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR - 

PROCON-AM 

TITULO I 
DA NATUREZA, OBJETIVO E COMPETÊNCIA 

CAPITULO I 
DA NATUREZA E OBJETIVO 

An. 14 - A Coordenadora do PROGRAMA 
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AO 
CONSUMIDOR - PROCON/AM - criado pela Lei n4 1.869, de 
02 de janeiro de 1.919- é drgio da Administrado Direta do 
Poder Executivo do Estado do Anonas, vinculada ao Gabinete 
do Governador. 

ArL 24 - A C,00rdenadoria tent por objetivo o 
daenvolvireento de atividades com vistas à excedo do 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROJEÇÃO E ORIENTAÇÃO 
AO CONSUMIDOR - PROCONJAM. Promover& c 
implementando non diredoesdas à kprzoolailo e ao 
cumprimento das politica estaduais pra o suor. 

CAPITULO ri 
DA COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA 

An. 34 - Compete Coordenadora ths PROCON/AM: 

I - assessorar o Governo do Emalo na formulação da 
Paira Estadeei de Defesa do Consumidor; 

11 • planejar, elabora, propor, copelar e executar ra 
atividade. rebnhas à afina da Meãos' e iraram 
dos comunklonn julgando, admaistretivamenk, as 
questeks que lhe finem abririam 

III - receber, analisar, avaliar e arainediar consultas, 
denfosies e sugardes apreendidas pelo consumidor, 
por eMidades repreacolativn ou pagas de direito 
público e privado; 

IV - orientes perwanememente os consumidores sobre os 
sem direitos e garantias; 

V - apurar es denúncias apresentado., encamlahando 
Defensora Pública e ao Ministério Público as 
situanes Sio resolvida administrativamente; 

VI - fomentar a criação e a agrada* de AnociaçOes 
Comunitárias de Defesa do Consumidor, 
incentivando e apoiando 'Má existentes; 

VII - promo ver palestras, cementes, feias, debates e 
outros eventos similares; 

VIU - articular-se com o Conselho Estadual de Educaçâo 
' 	visando incluir o terra lidurfo pira o Comum 

nas disciplinas »Mama, de tonna a possibilitar a 
formaclo de 111110 nova mentalidade nas relu*, de 
consuma; ' 

IX - solicitar o concurso de topos ou Miada rolaia 
especialiaçgo técnica para a comeakilo dos sem 
objetivos: 

X - colocar à &posição dos consumidons mecanismo 
que possibilitem Mamar os menores preços doa 
produtos básicos: 

XI - ninar, nos temos do 'digo «da Lei Federal a'  

8.078/90, 	eadistro atualizado de reclama*, 
Ihmlarnentadu contra fornecedores de produtos e 
Noviços, promovendo divulgam/10 pública amai e 
reentrando Moções 

XII - expedir notificada  aos fornecedores mia prestarem 
infonnaMes sota reclamações alneseatadaf Pelos 
comutadores; 

XIII - firealiter e aplicar as ~pães administrativas 
previstas no Código de Defeso do Consumidor (Lei 
n' 8.078/90)e no Decreto Federal n42.181/97; 

XIV - funcionar, no prooedimerdo administrativo, corno 
ergllo julgador de recursos interpostos corta 
decaem dos ergas municipais de defesa ao 
congelador. 

Parágrafo único - Inexisfindo fergllo de emalo e 
defesa do consumidor na jurisdição do Municipia onde ocorreu o 
Ike amador da biffaçâo, a Coordenadora do PROCON/AM 
firacionará coroo Órgão preparador e julgador em I.' inadata 

TITULO I/ 
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

CAPITULO I 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. - A Coardenadoria do PROCON lema seguinte 
~dum orgertizecional: 

8- CORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

Seacuria Executiva 

Departamento! 

- IIRGA0 DE ASSISTÊNCIA DIRETA 

Assessora 

IV • IIRGÃOS DE ATIVIDADES-MEIO 

Departamento Administrativo 
Departamento Financeiro 

V - IMGÃOS DE ATIVIDADES-FIM 

Departamento de Assistência Jurídica 
Departamento de Atendimento ao Consumidor 
Departamento de Fiscalização 

Parágrafo único - As aliviada da Gramaria seM 
auxiliadas por Guerreia 

4/AM 

si  
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CAPITULO II 
DA COMPETÊNCIA DOS C:PAGÃOS 

SEÇÃO I 
DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

An. 5.° - Integrada pelos titulares da Sanaria Ea-
dcer. nepartamentos, nomeados em cominara pelo Ga 

c.d. 'e à Administrado Superior da Coordene 
II, I 	AM: 

tipri 'ver o Plano de Desenvolvimento Institucional de 
médio piam o da Coordenadoria, bem colam avaliar os 
seus resultados; 

aprovar o Plano Anual de Trabalho da Coord,enderi. 
e as danas para a Proposta Onaneentirla do 
exercido seguinte; 
elaborar a Proposta Orçamentária Amai oteemdas 
as diretrizes c arientapes governamentais; 
deliberar sobre assuntos da área administrativa e de 
destilo econornico-fmanceira, que lhe sejam 
submeridos pelos seus integrantes; 

pope', observada a legislação pertinente, e alienadlo 
de bens patrimoniais e de material Meneei da 
Coordenadora; 
aprovar o Regulamento Administrativo da 
Coordenadoria, promovendo o detiellnmetito da 
comperencia dos éneos irdegrantes da estrelam 
constante deste Regimento, denominando as 
Gerências e estabelecendo as atribuições dos titulares 
de cargos comissionados e de provimento altivo, 
sem como a lotarão idem dos sendore; 

aprovar a indicapo de servidor pra viagens • 
serviço e para participar de encontros de inerollmbio, 
cem Pane do programa de capacitaria e 
desenvolvimento de recursos buirmos; 

aprovar a escala de Orna dos servidores da 
C:ourdenadoria; 

ejaborar o Relatório Anual de Atividades da 
Coordenadoria; 

;C - julgar os mudos contra aios individuais dos sem 
integrantes: 

Xl - aprovar as propostas de alteração deste Regimento 
Intenso, a serem submetidas ao Governador, 

li - resolver os casos omissos neste Regimento Mem. 

Parágrafo Único - A Administração Superior delibera* 
riu simples. 

SEÇÃO II 
DA ASSESSORIA 

Art 	- É competência da Assessoria prestar asaistencia 
Secretário Executivo e aos Chefes de Departartindo, 

te,  .roimtos técnicos relacionados com os objetivos do 
:1W, ,NIAM e. especialmente: 

- claoorar anteprojetos de lei e minutas de atos an 
geral, relativos ri defesa do consumidor, 

:1 	analisar e elaborar minutas de contratos, °menos e 
Outros ajustes; 

tII - idioletos' da definição de políticas, formulando e 
coordenando estratégias e programas e respondendo 
pela implasaaçâo de novos procedimentos e 
tecnologias, a fim de contribuir para a conampo 
dos objetivos globais do PROCON/AM; 

IV - criar c desenvolver 	programas de educação e 
irtliemacio, com a finalidade de beneficiar os 
consumidores de bens e serviços; 

V - elaborar cartilhas, folheto; cartazes e lindares, 
objetivando informar os consumidores :sobre os acua 
direitos e deveres, bem como Drena-Ia sobre a 
importe:eia de pesquisa de preços e o que devem 
observar na compra de bens e na utilizarão de 
serviços; 

desenvolver atividades de apoio aos órgbs de 
Educação do Estado e Municlpios, oferecendo 
subsidies técnicos e práticos para desenvolvimento e 
Implementação do Projeto de EducaçAo pua O 
Consumo nas escolas públicas, observadas as 
orientações do Depanamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça; 

t 	promover e tomar parte em feiras, palestras, 
seminários, deteres e outros eventos, organizando 
palestras de educação e °Herege° ao consumidor em 
escolas, Centros Comunitários e associações; 

incentivar a crispo e o desenvolvimento de 
associastes de pr.:Rent, ao amatutado; tem com 
pesquisar, em nível estadual, as conquistn.  e os 
avanços alcançados pela Defesa do Consumidor no 
Estado do Amazonas. 

_ - 
—ARÇÃO III 

DOS DEPARTAMENTOS 

SUBSEÇÃO 1 
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

An. 7.5  - Ao Depertarmito Adminietrativo cordeie e 
superada das atividades de apoio adminintiro aos Caba da 
Coordenador'. do PROCON/AM, raponeabilizando-ec pela 
coordenede, controle e maca* dm atividades abada a 
pesaml, ateria património, Inforreka Medeie* tomPonf 
e *avim gerai; em conformidade com as deterem emanadas 
doa respetivos Magos ~ia 

suma° II 
Do DEPARTAMENTO FINANCEIRO . 

An. 11." - Compete ao Departamento Financeiro panca, 
omperizer. dirigir e controlar as atividades aditivo a orçamento, 
limam e contabilidade do PROCON/AM e do Fundo Estadual 
de Proteção uo Comumider - FUNDEODN, e apecielmente: 

1 - oodirolar •execoção orçamentai e financeira; 

II- emitir notas de engenho e de liquidago de despem, 
chapai, ordena binarias e Mina documentos de 
cunho financeiro e reneáltil; 

111 - elaborar relatório memal eremita° das receita 
das despem e dispomlilidadar finanxim e 
o— 

IV - malhar outro atividades atinentes à a natureza 

SUBEÇÃO 111 
DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JURJD1CA 

Ari. 	- Ao Deputamento de Assistente Juridica 
"mete: 

- presta amadoà espeddizada ao -Secretário 
Executivo, aos Chefes de Departamento e aos 
técnicos do Departimento de Aterdimento ao 
Comedido; 

II - realizar ~das de Conciliado; 

III - detonam o arquivamento dei poremos 
soluebnadoe e encaminhar 	soluções ao 
Depuramento de Aterdintato, pra oonamiraão ao 
consumidor intereseado; 

IV - emitir paraxr retalhos a produtos e serviços, no 
Ambito da defesa do consumidor, 

V 	meter os matou pendentes de adução aos órglioe 
asrepetentes, deito de suais respectivas áreas de 
anedio e jurisdição, pra submõentes pio viandas 
e pedidas pertinentes; 

Vi- realize mane dividido. relacionadas a natureza. 

SUBSEÇÃO IV 
DO DEPARTAMENTO DE 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 

An. 10 - Compete ao Depertaranto de Atendimento ao 
Consumidor 

1 	ncepdom e orientar o annumidor, 
II - registrar ia dandim em Ibrinuldo próprio e tomar 

reedite pra goleei:mit; 

entandaber aos Deprimentes de Mistencia 
lexklica e de Flacalimão as perdes que mim 
as— 

IV - comunicar ao consumidor a solução da denáncia 
encantehada pela ~Meneia Judies; 

V - entregar material informativo ras oonsuniidor; 
VI. matar outro atividades condem 

SUBSEÇÃO V 
DO DEPARTAMENTO DE VISCAJLIZAÇÃO 
Art. II - É cometendo' do Departamento de 

Fiscalizaria: 

1 • fiscalizar e adiem as ainda admaistnetivn 
perima no Código do Ceammidor e seu 
replamento; 

ii - efetuar diligencias para averiguação das datei= e 
participa* em HM 

LU - finalizar, de forun preventin. • veiculei° da 
publicidade de produtos e serviços, com o objetivo 
de coibir a propaganda cagara ou abusiva: 

IV - executar oraras Olvidada atinentes i Sa dane 
cArlEmo III 

DA COMPETÊNCIA Dos mucuras 
sEçAo 1 

DO SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Art. 12 - Compele as acanalo Executivo da 
Coordemdoria do PROCON/AM a arpava° geral das  

atividades do órgb, com olaia I cana:~ do mu objelito e, 
capecialmoote: 

1 - repescar • Ccordcanclorb P1110  • Pena São e 
pudins; 

11 - relicinearn com autoridadia 0008 Faiam 
inadirlics privada em meados de ~ene da 
Coordasedorim 

III - assim coneandos os dada do PROCON/AM, 
convenies, condem e ajustes, com Fome Sim ou 
»relias, rodou* e istereadoeds; 

IV - movimentar, juotesonse com o Caere do 
Departamento Pinaneeko, os reemos do Puede 
Esteai de Donde ao Consumidx, siam% 
cheques e oitos docanates de cunho ~To. 
nado as debalde. do Corimbo ~dl de 
Datado Comundion 

V - ordenar as Papem da Coordenadora. nos termos de 
delegado eipedfica: 

VI • certificar-ale des contas • serem apredidis peio 
Conselho &atual de Defina do Coniumiclor e 

posteranange, ao Tribunal de Contas do 
Estado; 

VII - marear e presidir as reuniões da Adminetnado 
Superior e do Cotada Estadual de Delas do 
ConnamIdor; 

VIII • realizar apõe complementares e afine. 

Panará, Oito - O Sandias Executivo será 
substituido, aro seus impedinaos e afistameztos legais, pelo 
aber do Dr1111,3210 de Aniatincia braba e, na =ainda 
deme, pelo Chefe na Depenam Admheietredo. 

saçÃo u 
Dos nuns DE otrammorro 

An. 13 • O. ~e de Departamento dm as seguiam 
atribuiçõee 

I - gore Ra irou ovaciona sob mu reeponabilidades; 
11 - auregerur padrões sidaries de desempato em 

sues ireis de warado; 

III - zela pelos bale e materiais sob sua guiada, gamado 
are adequada menateallo, comendo, 

modernidade e 'apiedando; 

IV - amam permanente avaliado dos urdam que 
lhes elb setordhada, de ama com as odentedee 
do miar de dunas bus" incida pata alho de 
premo* por merecimento; 

V - propor medidas aciplinems, as forma da legislado 
medica; 

VI 	redrar aças complementares e afins. 
Parágrafo Ode - A competincia dos danais titulam de 

cargo. cominando: ame estabelecia em Regulando 
Administre/hen, aprovado nos termos do artigo 3,, inciso VI, 
deste Regimento baiano. 

TITULO Ul 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO I 
DA RECLAMAÇÃO 

Art. 14 - O consumidor podai apresentar Eia 
Reclammio pessahnente, ou por cara fee-stalle ou qualquer 
meio de commicarla por escrito se PROCON/AM 

Art. 15 - Recebida • Rechinado o agente do 
Departamento de Atenclimento fio Coneumider: 

1- dengosa dita pera • Audiência de Concilia" 

II - encaminhará o Registro de Atendimento ao 
Departamento de Apoio Administrado para 
expedir* de Notificações ao Reclamante e no 
Reclamado pra campe:cimento àAudiência; 

III - imcreven o Recamado no Cadastro Eaaduel de 
Reclamardes Fandammatedis, nas temos do artigo 
44 da Lei N.' 8.07V90. 

~gafo Mico - A Notificado sai limmalbada 
penalmente ao reclinado, seu nandatário ou prelado, por 
carta simples ou porfac-rldle. 

Art 16 - Conciliadas as partes, lana-se-f o Termo 
competente e • redrado dá addrada. 

An. 17 • Não havendo acordo ouse o Recamado mio 
comarecer é Audiencia de Concilie*, os autos da Reclame6M 
serio remetidos, no prazo de 0$ (eixo) dias, ao Departamento 
de Fiscalizado que, lavrará o Auto de Infra* conespodente. 

CAPITULO I 

DE A=ANSTO E DO TE 
AUTOS DE 

WNS 	D 111~ N /A L1 
An. 18- Os dos de Coastaial WAprecasiolo----

Tema de Depósito MIO lavados pela atIgRctrira__" 
que houver constado e Miad no Inflação 
Irregulmidede. 

sexta4eira, 06 de março de 1998 
PODER EXECUTIVO 
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An. 19 - Os autos de Constando e de Apreensão e o' 
Termo de Deposito deverâo ser claros e pratos, sem 
entrelinhas, rasuras ou emendas, consignando-se: 

I - no Auto de Constatado: 

a) o local, a dals e a hora da lavram; 
) o nome, o endereço e a qualificado do autuado; 

a descrido do fato ou do ato constitutivo da 
infundo; 
o dispositivo legal infringido: 
breve histérico da atividade e do porte da 
e174/1Tra 
a identificado do agente atuante, a sua 
assinatura, a indkado do seu cargo ou fuma° e 
número de sua matricula; 

g ) a assinatura do autuado. 

11 - no Auto de Apreenda, e no Termo de Depósito: 

o loca, a data e hora da =atura; 
o nome, o endereço e a qualificado  do 
depositário; 
a desérido e a quantidade das produtos 
apreendidos, 
as nu= e os fundamentos da apreendo; 
o local onde o produto está armazenado; 
e quantidade da amostra colhida pare análise; 
a identificado do agente atuante, a sua 
assinatura, a indicado do seu corgo ou fundo e 
a sua matrícula; 

) !dadivara do depositário. 

Parágrafo único. Os autos de que tned este artigo sedo 
dos em 03 (tres) vias e em impresso =aio. 

Art. 20- A letrado será comprovada, se necessário, por 
laudo pericial. 

Art. 21 - Se o defeito ou o vicio nlativo á oferta e à 
apresentado de produtos ião dependa de pedia, o agente 
amante consignará o fato no respectivo laudo. 

An. 22 - O recebimento das cópias dos autos ou do 
Termo de Depósito será atestado no vaso da 2' via, pelo 
autuado. 

Parágrafo único. Boi caso de recusa, o agente atuante 
consignará o fato nos autos ou tanto e na presença de 02 (duas) 
testemunhas. 

CAPITULO III 
DO AUTO DE INFRAÇÃO 

Art. 23 - O Auto de Ideado  será lavrado por agente do 
Departamento de Fiscalizado. 

Art. 24 - O Auto de Infindo deverá ser claro e dano, 
sem entrelinhas, rasuras e emendas, mencionando: 

1 • nome, endereço e qualificado do autuado; 

II - a indicação do número do Aliso de Constatado 
originário; 

III - valor da multa em UFIR's; 

IV • identifeado e assinatura dos repraeouutta do 
Departamento de Fiscalizado. 

Art. 25 - O Auto de Infraçao será remetido ao 
Departamento de Atendiderno ao Consumidor, que notificai o 
infrator para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Parágrafo único - O autuado será inscrito no Cadastro de 
Reclamardes Fundamentadas, nos temos do artigo 44 da Lei n." 
8.078/90. 

Art. 26 - A Notificado será feita conforme o 
estabelecido no parágrafo único do artigo 15 deste Regimento. 

CAPITULO IV 
DA DEFESA 

Art. 27 - A Defesa será feita através de impugnado 
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da date da 

Notificação ou da intimado do Auto de Inflado, e indicar& 

I 	a autoridade julgadora a quem é dirigida; 

II - a qualificarão do impiamente; 

III - os motivos de fato e de direito em que se 
fundamenta 

IV - as provas que lhe do adorei 
V - o pedido de impus...ciência. 

41°  A impugnado do Auto de Infindo instaura, rio 
procedimento administrativo. o contraditório, assegurada as 
partes ampla defesa. 

Ais. 28 - Nilo impugnado o Auto de Infinito, os tatos 
reputar-se= verdadeiros. 

CAPITULO V 
DAS NULIDADES 

Art. 29 - A inobservância de forma do eneriend a 
nulidade do ato, desde que dr haja prejuízo pan a defesa. 

Parágrafo único - A nulidade somente prejudica os atos  

postem= ao aio declarado nulo e dele Metade= dependentes 
ou de que ajam conseqlláncia, cabeai, à autoridade que e 
declare indicar os idos e delatar o adequado procedido= 
saneador. 

CAPITULO VI 
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 30 - Das decida proferidas pelo Departamento de 
Fdailizaçâo abai recurso ao Secretfrio Executivo do 
PROCON/AM, 40 prazo de 17  (nein= dias. 

AO_ 33 - An decides do Departamento de Fiscalizado 
do PROCON/AM serão comentadas através de Notificado ao 
Infrator, iniciando-se a contagem do prazo na data do seu 
recebimento. 

CAPITULO VII 
DO PRAZO DE PAGAMENTO DAS MULTAS 

Art. 32 • A pese de =ha, prevista no artigo 57 e 
parágrafo único da Lei Federal n' 8.078, de I de setembro de 
1990, e no Decimo Federal n°  2.181, de 21 de muçu de 1997, 
graduada de mordo com a gravida* da infração, a vantagem 
auttrida e a condido económica do fornecedor, =á aplicada 
mediante peocedinsento admin atrativo 	 4 

Parágrafo Mico. O valor da multa do será inferior • 200 
(duzentos) e nem superior a 3E00.000 (urts miada) de 
Unidades Fiscais de Referencia (UFIRM, ou índia equivakne 
que venha • substhdlo. 

Art. 33- Anos 15 (quinze) dias da =oda da decido 
pelo infrator, a Coordenadora do PROCON/AM intimará o 
infietod cordeando a recolher a importando da multa. 

Art. 34- As multas aplicadas poderio ser reduzidas em 
beneficio do ill5110T, observada, te disposições do artigo 32, em, 
no máximo; 

I • 30% Orna por cento) paa o pogamento até 15 
(quinze) dias ode • notificado do auto de =adie 
desde que o autuado ~pança perante à 
Coonkoadoria e regue= nesse sentido; 

II - 	(cinquenta por cento) posa o pagamento após 
15°  (décimo quinto) dia, de decido que julgou 
procedente o Auto de Infindo; 

111 - 70% (setenta por cento) pata o pagamento após o 
conhecimento da decido do Departamento de 
Fiscalizado e antes da decido do Secretário 
Executivo do PROCON/AM, quando ladeado 
recurso em última instancia administrativa 

Parágrafo único. Eni todas as hipóteses deste artigo, o 
deferimento do pedido só ocorrerá após o recolhimento da multe, 
no prazo de 10 (dez) dias adi o conhecimento do alo 
concedendo a redudo requeri= 

Ni. 35 - A multa poderá ser reduzida em até 80% 
(oitenta por cento) do valor fixado I= Autos de lidado quando 
o infrator intimado do seu mãe recolher a mesma antes de sua 
inserido na divida ativa. 

Art. 36 - Na aplicado dos descontos previstos nos 
artigos 34 e 35, o valor final a ser recolhido não poderá ser 
Interior ao =timo estabelecido no Podarão Saco do artigo 32. 

Art. 37- Nio acido recaído o valor da multa em 30 
(trinta) dias, será o débito inscrito os divida ativa do Estado, para 
a subseqtlente execução judicial pela Peoetmeloria Geral do 
Estado. 

DrseosiçAo FINAL 

Art. 38 - A vigência deste Regimento Interno é vinculada 
à do Derreto que o aprova. 

ANEXO Ii 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

Quantidade Cargo Simbologia 

01 Secretário Executivo AD-1 
05 Assistente lurldire 
O) Anal= Contábil AD-2 
03 Gera= 
04 Anistatte da Gabinete AD-3 

ANEXO 111 

LOTAÇÃO DE SERVIDORES 

N' de 

eldel• 
Non 

Cari/ ano 
1419.1 Flithanda Matrkale 

01 /dato Peba De Silva Ttatto P1444568.93 
3' Chme,Nhel 9.14( 1 

ownw  

02 151444 Edielbucks Patine TInuce Ttate de 1~4~ 2415 ff er.  "I  01313414A 
03 Soni Mala Mu dos Sane • Técnico 3.' Ume 05166460 

04 44418 Maltas De Ofivelre Ardem Tente 
l' Chne 100016-3C 

05 MIM Afano da san illhe 911510-0C Ante 1 ânuo 
1•0444414518/Ree 111 

56 bb Perta laureho 
Arden reune 
C1464444417/14111 031133-1C 

07 Name Frau Uma 4114 
Anhamie Tokrém 
Ctme7417471154.11 

0510244C 

Is &boa 144 Matleicre 
1470443 

Assisas/ Moda 
3' Clame 0311119-7A 

09 Ma ás (14441 de Almeida 
Parem 

Att51454 Técnico 
aux /1445551 3444 4 00236048 

10 Wird Brás 1~ 114/5 
Matam Técnico 

Nhel 2 ateL 1111054A 

11 MN% clo Papem Secam de 
Sana 14438 1077240C Delenlita 

'11 /dant Meneai da Ceda 
ftwore Adeltiandve 

3' (bine 13392445 

13 nem Rondada Na 
Agente AdmInIstre634 

3' Clme 016448411 

14 .1/45144111ne Calcbs de Obreiro 
Lese 

Arme AdmInhmedro 
4` Os 1533834A 

13 Ae4854 064 Partlee sova 
A0445 AdmIttEmelho 

OCIse 1536969A 

16 Ofetha 8114 Apite Arblientive 
4. 1333944A 

17 Iene de MS Bernardo 
Agente Adm4401.1.8 

4' 0— 11186040 

18 474/ Lime Pinheiro de 5114 Agente AdenbiontIve 
4551•5494141 EiRce 1 13369144 

19 Céledb da Ales dm &rem 
Mala &Orle AdmInkaze847 1110M40 

io DEM Cruz Gane Mexe Admienuidve 001507-3R 
11 Nardo Si lese Nem Apele 444445411555 11400.9C 
22 Tas Mau de Frehe5 415056 0504191444194 101301411 

23 
%irando Nome, de 
/4455~ asara 

Ata. 98~3 Gni 
I' (1.4441414101tet n 493-0,1 

24 LeIld• Medrada Medihr• 
Man.* 68.1485 

Gends/1 Glose 
1414511/141 111 

0(4329-4C 

23 165in• Dirk de 03.14 (kainhelte 1347314A 

Celabte SEC 
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ASSUNTO 

etRaiMee•CONCEDER à MARIA lia FARIAS GENAIDO, 
Pretas IV NICA-04101. ~Ma itmarateantreari 	 
Estatal IMISTiVANA", 52 ase 	terigeresterrA 
mirai de ISM e 1997, em hm Arca debtdr 	dr" 
alar a amar de elida • ale 
araseteriCoriCiat à MARIA 
P. 	II aia" 
1111161015110r. rade gaia na 
(dela) ~dee de Rita reinam as 

Diáriotokipj 
sexta-feira, 06 de março de 1998 4 PODER EXECUTIVO 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
exarai da ecapetiraia que lhe confie o artigo M. item VIDe X. 
da ~Lião hidra), ambinado com o Sigo lide Lei.' 
2.330. de 29 de aio de 1995, e 

" CONSIDERANDO o que estabelece • Lei Eaudnal a' 
lia de 29 de junho de 1994; 

CONSIDERANDO o disposto noa Sim 5", 500CH e 
170. V, da Constituilo da República. e no sigo r da Constituição 
Estadual; 

CONSIDERANDO, por fm, a dispor*, do Migo M6 
tb Lei Federal et' 11.078, de II de setembro de 1990, e do Decreto 
Federal 2.181. de 20 de matai de 1997, 

DECRETA: 

Art. 1.• - Fica vinculado ao Carita do Governada o 
CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 
CONDECON. 

Ais. 	- O CONDECON, Inerspalo por 09 (om) 
morna toa • seguinte empoado: 

I - Membro Nide - Secretário Executivo do 
PROCON/AM, que atenrai • Presidiai do 
Colegliado e demigna, deite mut imantes, o 
amam 

11 - Membros Deliram -01 (um) relmarenas da D•di 
Arilo ou entidade a seguir. 

Ordem dos Advogada! do Brasil, Secai do 
Amazonas - OAD/AM: 
Minister° Público Estarhud; 
Secretaria de Estalo de Justiça e Cidadania - 
SE/US: 

Superintendi:sia Estadual de Saúde - SUSAN': 

Ouvidoria Geral do Estado; 

butim° Ernashal de leme e Medida - 
IPEM/AM: 

Delegacia Especializada de Defere do 
Consumidor; 

h ) Coordenadora de V lidam', Sanitária da 
Secretaria de Saúde do Munlelpio de Mama - 
COVLSA. 

Parágrafo único - As finada de membro do CONDECON 
não sento remunerada, rendo considerada conto earrIço público 
relevante. 

3.' • O. Conselheiros designada. serio nomearia, com 
o respectivoa suplentes, pelo Governador do Estado, paia 

mandara de 04 (quatro) NON permitida urra reconanli, mediana 
indicações formalizadas ao Secretário Executivo da Coadenadoria 
do PROCON/AM pelos &aios e segmentos respectivo; axtreado 
a extinção de mandato nas seguintes hipóteses, 

I - morte; 

11 • renúncia 

LU - anta • 07 (tiás) emales ordinais asnaireativar, 
san justificado ateia peio Coletado; 

IV 'exercício de mandato eletivo; 

V - condenação 	judicial 	compreenet•den 	da 
honorabilidade da Loção. 

Parágrafo único - Verificando-se extinção de mandem, o 
órgão ou entidade interessado indicar otdro repousa para 
cumprir o restante do perlodo. 

ATI. 4.'- O Regimento Interno do CONDECON, aprovado 
pelo Colgado, disporá sobre sim organização e forma de 
funcionamento. com  observa:oh dos seguintes prinernior 

- gana. de 05 (cinco) membro. pare reuniio e 
delicia° por maioria simples; r 	_ 

II - mmiões ordinária conforme calendário estabelecido 
pelo Secretário Executivo da Carde:adora do 
PROCON/AM e reuniões annadlairies mediante 
contactai° do Presidente ou da maioria dos 
integrantes, 

III - decisões sob • [omita de Reatado. 

Art. 5.'- Compete ao CONDECON: 

I - gerir o FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. destinando recaio, para projetes e 
programas de educação, proteção e dein do 
consumidor 

II - zelar pela aplicação dos recursos do FUNDECON na 
consectilo dos seus objetivos; 

III - financiar a aromo*, atrasa do PROCON/AM, de 
eventos relacionados à derma do corsurnidea 

IV- fazer edita, inclusive com • colaboração de outros 
&gim oficiais, material informativo sobre tu direita 
do consumidor 

V - apreciar as demonstrações mensais de receita e 
despesas do Fundo; 

VI - encomInhat aos &gim de console do Estado a 
~mearas mencionadas no Inciso Maior; 

Art. - O FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - FUNDEM', ala pá Lei a• 2.288, de 29 
de jau de 1994, seen • fbralidade da coda* suporte fhamceiro is 
aldeãs pertinente à curcurlio da polia aba de dela do 
consumidor, e apeclaimente: 

8- esteio doa prazem • ajas de oonec 
prado e dera dm consumidonsm 

nardo de ~kl pmenenle ou de ameno e de 
oultree roi necarkie eci dememaivimento doe 
posa da G/adenda do hora aduai 

Praeolio e primao aoGraimaddon I,  
111 • radial° de alatoe e atividades relativa 

educação, pmpisa • divagação de infortremica. can 
vima orieetaMo do eommenkket 

IV - demovam= de program de capeba* e 
aperfeiçoara de restam anions; 

V - elnibaio e instrumeetsfaslo do PROCON/AM, 
objetivando • meada dm serviços prestados em 
mirim 

An. 1.'- COLIDIMOn recursos do PUNDECON: 
1 • os rembritea de eandetaçõe, »Melais ICS:1MM noa 

artigos II • 13 da Lei Feia ri, 7.347, de 24 de julho 
de 1985; 

II - es mulles e indenbara danes da aplicado de 
Lei Federal as 7.153, de 24 de astro de 1989, desde 
ilu• a &nina i ~Pio doe doma e kerma 

01 - os valores destina rio Esta em virtude d• 
aplicas da multa ortabelecida no age 57 e seu 
agra aso e do gato da Saia previste 
no Migo 100, pelmafo Sei da Lei Federal a' 
8.071,41, II de rotaabro de 1990; 

TV • a quota puta que se acetada aos Municípios do 
Estado do Amena que DOO apela de iras de 
defesa do comumidot, prevenira doa muitas referidas 
DO inale° anterior, cana= o aedo no mago 31 do 
Doma Federal C2.101, de 21 do ore de 1997; 

V - os mas arida com • eplkao doe remas 
do Findo; 

VI - a tretkladol efetivada peio Fundo Nacional dos 
Dizertoi Do.; 
os orlaram de amimaram de asratnica 
domem de pesam filen os Pridicas, PESOS& (AI 
eatmainta; 

- os reato pacata de doam trigenentáriam 
apedrem 

X • amos que lhe faiem destinado; 

Azi. 	- O. manos demita no anixo anterior serio 
depenam obrIdatanente, an coote especial em nome do 
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 
PUNDECON, a em ata e negada em optebidecimento oficial de 
ata, e na alnia met definida pelo CONSELHO 
ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON, 
conforme • ecimpeitia atebeleekb no Rama Interno da 
Comdeniadoria 

Alt 9 - Empas ea apalpões an conbdrio, este 
Decreto era em lar na data de as pana opermodo 

polir de I.' de maço de 1998. 

VII- airteatir e aplicação financeira dai diepordbilidaks do 
Fundo em operações aia; de modo • FOTOO44D 
COODI ~I perda do poder aquiddro de moeda 
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DECRETO N° 34.994/, DE 18 DE JULHO DE 2014. 

ABRE credito adicional suplementar que 
especifica. no Orçamenta Fiscal vigente da 
Administração Indireta. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais. e tendo em vista a autorização 
contida no artigo 5°, inciso IV, da Lei n° 3.978 de 26 de 
dezembro de 2013 

DECRETA: 

A. 1' Fica aberto. no Orçamento Fiscal vigente da 
Administração Indireta, crédito adicional suplementar no valor 
de R5550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), 
para atenderás dotaoões Indicadas no Anexo I deste Decreto. 

Art. 2' 	Os recursos necessados à execução do 
dsposto no artigo anterior decorrerão de: 

- Superávit Financeiro da Fonte 401 - Recursos 
Diielamente Arrecadados, no valor de R$250.000,00 
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), apurado no Balanço 
Patrimonial do FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO. 

II - Superávit Financeiro da Fonte 401 - Recursos 
Diretamente Arrecadados, no valor de RS300.000,00 
(TREZENTOS MIL REAIS), apurado no Balanço Patrimonial do 
DEPARTAMF.NTO ESTADUAL DE TRANSITO DO 
AMAZONAS. 

An. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
pubi:cação. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO 00 
AMAZONAS. em Manaus, 18 de julgaste' 2014. 

/ 

JOSÉ ao 
ve, 	'Estado ao r (zonas 

e 
--C1/4,FONS6LéfRitil 

Secretário de Estado /a Faze -a.  
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DECRETO N° 34.995, DE 18 DE JULHO DE 2014. 

ABRE credito adicional suplementar que 
especifica. no Orçamento Fiscal vigente da 
Administração Direta. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS. no 
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autOriZanci 
contida no artigo 5°,1  inciso IV, da Lei n° 3.978 de 26 de 
dezenibro de 2013, ; 

'DECRETA: 

Art. 1° Fica.  aberto. no Orçamento Fiscal vigente da 
Administração Direta, Crédito aclicronal suplementar no valor de 
R$347.155.13 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, 
CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE 
CENTAVOS), paia atender as dotações indicadas no Anexo I 
deste Decreto. 

Art. 2° - Os recursos necessários ã execução do 
disposto no artigo anterior decorrerão de Superávit Financeiro 
da Fonte 480- Convênios apurado no Balanço Patrimonial do 
ESTADO DO AMAZONAS 

An. 3° - Este. Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE 00 GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS. em Manaus. 18 de julho de 2014. 

ar0.17 L M 
Secretário de Estado a Faze a .  

MEIO DO DECRETO 90 34.995;  DE Ri DE JULHO DE 2014 

ANEXO I (Artigo V) • SUPLEMENTAÇÂO 

26000 SLCRE1AXIÀ OPEPTADODO TRABALHO 
1.1111 SECRETARIA DE LSTADO DO TRABALHO 

t. 
ít0000419 e:rd. cv:vresS ~men.. 

§ L; 
'FISCAL 

31P2AXIALONAS EMPREENDEDOR 

1042 Ill'ennXlin;ii, 11 Enrepl 
11 3132 31;120&2 é; 480 ‘IPO 

1010111 $110 3300 
0001.1 400 3390 
:001 A .1811 4400 

2004 Seguro Ocurilrer 
11791 3172 2P0.4 00014 XXI 3003 

0091 A 400 1090 
ojt,1 A 484 3U0 
000140 40'? 4400 

TOTAL 
	

701 000  •09 	57.9  

T01.11 POR StlEXIARIA 

DECRETO N.` 34.996, DE 18 DE JULHO DE 2014 
REVOGA, parcialmente. o 
Decreto n.° 18.606. de 06 de 
março de 1998, e dá outras 
providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
exercido da competência que lhe confere o artigo 54. IV, de 
Constituição Estadual. consrderando o que consta do 
Processo nh 006.03228.2014. resolve 

DECRETA: 

Art. 1." Ficam revogados os artigos 32 ê 37, 
instituidos no Capilar° VII - DO PRAZO DE PAGAMENTO 
DAS MUITAS. do Decreto 	16.606, de 06 de março de 
1998. que 1.41.1CgLA ao Gabinete do GOW117111d01 a 
Coordenadorta do Programa Estadual de Proteção e 
°herança° ao Crinsumidor - PROCONIAM. aprova seu 
Regimento infamo é dó malas ~vida:mas: 

Art. 2.0  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS. em Manaus. 18 de julho 0'2014 

JOSÉ M 	 - 

E 

1.---*LIL AR' ....DAN 
Sccreriricr de Estado C 	da Casa Civil 
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DOCUMENTAÇÃO 

REFERENTE À EMPRESA S.V. 

INSTALAÇÕES LTDA. 

CONTRATO SOCIAL 
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15° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

"S V INSTALAÇÕES L TOA" 

CNRI/MF N°84.089.358/3001.22 

NIRE 13.2.0025809.6 

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: 

EDMILSON SALVIANO. brasileiro, Engenheiro Eletricista, solteiro, nascido em 

29/07/1 957, natural de Patu, Estado do Rio Grande do Norte, cédula de Identidade RG. 

n° 5436 expedido pelo CREA-CE e CPF n° 157.223.684-15, residente e domiciliado 

nesta capital de Manaus, Estado do Amazonas na Avenida Rio Mar, n° 686, Apto. 800, 

Edifício Caravaggio, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-180 e: 

VERA NILCE CID FERREIRA, brasileira, empresária, solteira, nascida em 

17/08/1959, natural de Manaus/AM. cédula de identidade RG n° 439.697 SESEG/AM, e 

CPF. N° 099.975.202-20,residente e domiciliada nesta capital de Manaus, Estado do 

Amazonas na Avenida Rio Mar, n° 686, Apto. 800. Edificio Caravaggio, Bairro Nossa 

Senhora das Graças, CEP: 69.053-180 e. 

Únicos sécios componentes da sociedade limitada, com sede e foro na cidade de 

Manaus Estado do Amazonas, na Rua Santos Dwnont. n° 495. Bairro Nossa Senhora 

das Graças, CEP. 69.053-410. sob o nome empresarial de S V INSTALAÇÕES 

LTDA, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

FazendaCNPJ/MF sob n". 84.089.358/0001-22. com  seu ato constitutivo devidamente 

arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob N11(E 13.2.0025809.6, em 

sessão do dia 17/08/1992, e suas devidas alterações e contolida‘  ções arquivadas neste 

órgão, resolvem de pleno e comum acordo, e na melhor forma de direito.' alterar o seu 

contrato social, substanciando nas seguintes cláusulas e condições: 
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raiLS:„  
Fis.• 	A 
Ms.: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:DO AUMENTO DE CAPITAL  

O capital social da empresa que é de R$ 1.200.000,30 (hum milhão c duzentos 

mil reais) totalmente integralizado em moeda emente do pais, passar a ser *leste 

ato R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), integralizado na seguinte maneira: 

R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil 	retieado da reserva de 

lucros acumulados, o capital é dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de valor 

nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada, ficando o capital assim constituído: 

INTEGRA' IRADO 

SÓCIOS QUANT. DE COTAS % 	VALOR EM R$ 

EDMILSON SALVIANO 28.500 95 2.850.000.00 

VEFtA NILCE CID FERREIRA 1.300 5 150 000.00 

TOTAL po cAPrrais SOCIAL 30.000 I003S 3.000.000,00 

Em razão das alterações havidas os sócios resolvem consolidar e adequar o vigente 

contrato social com nova redação e realinhamento de cláusulas sem contudo alterar 

ou distorcer conteúdos do texto original, adequando-se a Lei te. 10.406 de 

10.01.2002, que a partir desta data passa a vigorar com a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de S V 

INSTALAÇÕES LTDA com sua sede Mariz naRua Santos Dumont, n° 495, Bairro 

Nossa Senhora das Graças. CEP. 69.053-410. Município de Manaus do Estado Jo 

Amazonas e sua filial. 

1. CNPJ. 84.089.358/0002-03, NIRE. 13900207184, Inscrição Estadual n° 

05348612-9, Inscrição Municipal ri° 604502, localizada na Avenida Cosme 

Ferreira, n° 2116. Bairro Coroado. tep. 69.082-230 no Município de 
PROCONiAM 

Manaus do Estado do Amazonas. 	 1 F1S ND 	°)  

á 
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CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa é de R$ 3.000.000,00 (três - 

milhões de reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de valem nom;na: de R$ 

100,00 (cem reais) cada, totalmente integralizaeo em moeda cerrerte do país, 

ficando o capital assim constituído: 

119M114~52 
SÓCIOS QUANT. DE COTAS % VALOR EM RS 

EDMILSON SALVIANO 28.500 95 2.850.000.00 

VERÁ NILCE CID FERREIRA 1.500 5 150.000.00 

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 30.000 100% 3.000.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os objetivos sociais são os seguintes; 

4221-9/02 — construção de Estações e Redes de distribuição de energia elétrica; 
4321-5/00 — instalação e manutenção elétrica: 
4322-3/01 — instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 
4642-7/02 — comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e 
de segurança do trabalho; 
4651-6/01 — comércio atacadista de equipamentos de informática; 
4652-4/00 — comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de 
telefonia e comunicação; 
4661-3/00 — comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso agropecuário, partes e peças: 
4663-0/00 — comércio atacadista de maquinas e equipamentos para uso 
industrial, partes e peças; 
4669-9/01 — comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças; 
4672-9/00 — comércio atacadista de ferragens c ferramentas: 
4679-6/04 — comércio atacadista especializado de materiais de construção não 
especificados anteriormente; 
4741-5/00 — comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 
4742-3/00 — comércio varejista de material elétrico; 
4744-0/99 — comércio varejista de materiais de construção em geral; 
4754-7/03 — comércio varejista de artigos de iluminação; 
4757-1/00 — comércio varejista especializado `de peças e acessórios para 
aparelhos eletroeletrônicos para uso do\rnestico. exceto informática e 
comunicação; 
4759-8/99 — comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domesti 
especificados anteriormente. 

I 	PROCONIAM -", 

	

Fls. tre  Çàti 	t 

	

I , 	í 



SE.O.JSC 

Ar r • 1)- 7  

CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 17/08/1992 na data 

da aprovação de seu contrato social junto a Junta Comercial do Estado do Amazonas, e 

seu prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e trio poderão er cedidas ou 

transferidas a terceiros sem o consentimentos do outro sócio, a quem fica assegurado, 

em igualdade de condições e preço, direto de preferência para a sua aquisição, se postas 

a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA:A administração da sociedade caberá ao Sr. EDMILSON 

SAL VIANO, com os poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do 

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem autorização do outro sócio. (artigos 

997. VI: 1.013. 1.015, 1064. CCI2002) 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social. em 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a 

elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucro ou perdas. 

CLÁUSULA NONA: A sociedade apura suas demonstrações de resultados contábeis 

trimestralmente, afim de Distribuir os Lucros Acumulados e os sócios efetuarem a 

retirada dos mesmos. 

4-0T-P O C Op /A N1 
Parágrafo único. Os sócios participaram dos lucros e das perdas na propor FIS N° 

respectivas quotas, entretanto, pode haver distribuição desigual de lucros des e que 1P+3,X 

[(AOS OS sócios concordem e assinem autorização. tart 11107. C(2002) 

PROCON/AM 
Fls.N° 

PRO C ONIA fia 1 
Fls. N° 	 
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CLÁUSULA DÉCIMA: No caso de um dos sócios desejar-se se retirar da sociedade. 

deverá notificar os demais por escrito com antecedência de 60 (seisenta) dia' e seus 

haveres lhes sego reembolsados na modalidade que 3e estaSelecer na cláusula seguinte 

deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 

fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 

sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de falecimento de um dos sócios a 

sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar 

o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros 

do morto deverão em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua 

vontade de serem integrados ou não a à sociedade, recebendo os direitos e obrigações 

contratuais do morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço 

em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 120 (cento e 

vinte) dias da data do balanço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O mesmo procedimento é adotado nos casos em que a 

sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo 

montante efetivamente realizado, liquidar-se-à, com base na situação patrimonial da 

sociedade, à data da resolução. verificada em balanço especialmente levantando para 

esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O administrador EDM1LSON SALVIANO, 
declara sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar. de prevaricaçãó. peita ou suborno, concussão. 
peculato. ou contra normas de defesa da concorrêhcia. contra as relações de cons qur— ONIAM 
publica, ou a propriedade. 	 ris  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da cidade de Manaus d 

do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 

deste contrato. 	
PROCON;idul 
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E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, na presença de duas testemunhas. 

Manaus/AM, 07 de abril de 2014. 

f— 
EDMILSON SALVIANO 
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Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

167- Ligação Gratuita de telefones fixos e Móveis Partgaltnfi 01117,gi. 
1ft:infleMate irwl 

Código Único 

111°. 

	0525900-2 

Historio() kwh / kW / Fator Potência: 
Mês/Ano 	kwh Medido ktfb Fatur. Dem. Medida 

	
Dem. Contr. 	Dem. Fatur.  . 

05/2016 
04/2016 
03/2015 
02/2016 
01/2016 
12/2015 
11/2015 
10/2015 
09/2015 
08/2015 
07/2015 
06/2015 

19740 
19040 
20020. 
17920 
18760 
19740 
18900 
21280 
21420 
22120 
22680 
20720 

19740 
19040 
20020 
17920 
18760 
19740 
18900 
21280 
21420 
22120 
22680 
20720 

72 
71 
73 
72 
73 
76 
78 
77 
77 
79 
77 
76 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

75 
75 
75 
75 
75 
76 
78 
77 
77 
79 
77 
76 

Fator Pot. 
99.10 
99.04, 

::::1 
99.01 
99.01 
.98.92 
98.87 
98.79 
98.77 
98.92 
99.10 

Uso Exclusivo dos Correios: 

El Imóvel Demolido 	Recusado 

/ 	f 

11° Inexistente 	Enderece Insuficiente n Outros 

 

    

    

Data 	 Rubrica do Responsável 
	

Visto 

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA 
Atendimento: 0800 701 3001 (24h) Ligação gratuita 

www.amazonasenergia.gov.br  
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis) 

0800 701 3001 

e, Amazonas 
Energia 

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA 

Endereço para Entrega 

$ V INSTALACOES LTDA 
R. STOS DUMOND , 2349 ME 495 
PRAÇA 14 - 
CEP 69.053410 MANAUS AM 

Vencimento: 15/07/2016 

corrida: 06 Roteiro: 001.30.14.022300 Cedi:Mico: 0525900-2 	Medidor. 01155920 
	

Poste: D 13 23 601 

Boleto: 127753771738 117 

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E 
ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON/AM 

CONFERE COM O ORIGINAL 

EM 	/1» jC 

ASS• 

1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a ultima conta de energia elétrica 

3] 3 	 3 

fi 	t‘ 

f. 	4. 

r-- 	 Data da Leitura Atual 

2- PaRkiclareafrento sobli/constri6th‘rh) cblir‘lo nesta conta, anote na figura acima a posição de cada ponteiro ou número do ViS0f, mg 
leitura e dirija-se a nossa loja de serviços. 

3-Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção 
atualização do IDP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de nadImplentes 

(SPC. SERASA e outros). 
4-Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de 

InterfUpções por Unidade Consumidora), FIC (Freqüência de intemmo5es por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por 
Unidade Consumidora). 

5- Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conte-coneMe escolhendo um dos bancos conveniados. 
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, 	RT/R DE 14/09/2015. 
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I 	 FACA 	0 VENCIMENTO 18 20 22 24 25 26 
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~DACMa 

Eftellikr 
TránalliediX 
EM!~ 

115,18 
574,23 
17,59 
92,77 

266.59  

Baur da Calcal0: 
AllqUele IMAS: 
Wh do OAB: 
Makr cio PIS: 
Vaiar cla (X)FINS: 

1.066,36 
25,00% 
266,59 

0,00 
0.00  

numw 	 285,06 

ROT: 9.001.97.71.025280 
FCAN 

MOADAMMFAIDWANDICeffluslx 
sa. de Setenbra 2411- Cachorehtte - Maio» - 
Oit 02,341,16710001-20 I Incluído:et 41156002 IP da Nota Fiscal: ampomenan  
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CD CARAVAGIO 255 APUO N.S. DAS GRACAS 
CPF: 00015722368415 
CEP: 69.097-289 - MANAUS 

1796 	1,266,61 

ROT: 9.001.97.71.025280 

fent 30/06/2016 
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CONSUMO 	1796 A RS 0 593746 4 1.066,36 
CONTR. ILUM/NACAO PUS. (COIP) 	 65,07 
PARC. REAJUSTE TARIFÁRIO 5/6 	 135,18 
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DOCUMENTAÇÃO 

REFERENTE AO 

TERMO DE CONTRATO 
N° 004/2013- 

SEJUSC/PROCON 

COM A EMPRESA S.V. 

INSTALAÇÕES LTDA. 

PNROÇ QN/AM Fis  
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
N° 004/2013-PROCON celebrado entre o 
ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio 
da SECRETARIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - 
SEJUS e a Empresa S.V. INSTALAÇÕES 
LTDA, na forma abaixo: 

O ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS, através do DEPARTAMENTO DO 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR 
- PROCON, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNP] sob o n° 
04.429.938/0001-57, neste ato representado pela sua Diretora a Senhora SILVANA 
MIRANDA CORRÊA, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliado nesta 
cidade à Rua Dom Jackson D. Rodrigues, n° 733, Bloco 07 Ap. 106 - Condomínio 
Arezo, CEP. 69058-833, portadora da RG n° 06382444 do C.P.F. n° 193.623.402-59, 
legalmente designada pela Portaria ri° 107/2013/SEJUS, publicada no Diário Oficial 
do Estado na Edição n° 32.588 do dia 02/07/2013, doravante designado 
LOCATÁRIO, de outro lado à empresa S.V. INSTALAÇÕES LTDA, doravante 
designada simplesmente LOCADOR, pessoa jurídica de direito privado, com seus 
atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do 
Amazonas em 17/08/1992 sob o n° 13.2.0025809-6, sediada nesta cidade, na Rua 
Santos Dumont, 495, Bairro Nossa Senhora das Graças - Manaus/ AM, CEP. 69.053-
410, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 
84.089.358/0001-22, neste ato representado legalmente pelo senhor EDMILSON 
SAL VIANO, brasileiro, natural de Patu/ Estado do Rio Grande do Norte, solteiro, 
Engenheiro Eletricista, domiciliada nesta cidade na Avenida Rio Mar n° 686, Apt» 800, 
Edifício Caravaggio, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP. 69.053-180, portador da 
Cédula de Identidade n° 5431 e CPF n" 157.223.684-15 em consequência da Dispensa 
de Licitação n° RDL 002/13-SEJUS, cuja Portaria da Dispensa de Licitação n° 
065/ 2013-GAB.SECEX/SEJUS, foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição ri° 
32.599 de 17/07/2013, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 
023.0,0889.2013-SEJUS (013.26332.2013-CGL/007.03181.2013-SEINFRA), doravante 
referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é 
assinado o presente TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, de acordo com a 
Minuta ri° 2439/04, aprovada pela Procuradoria Geral do Estado nos autos do 
Processo n° 1403/00, o qual se regerá pelas normas da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações subsequentes, e segundo as cláusulas e condições seguintes: 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO - Por força deste Contrato, o LOCADOR 
disponibiliza em locação o imóvel de sua propriedade situado à Av. André Araújo, 
Quadra M, Lote 12 e 14 n° 1.500 - Morada do Sol - Aleixo, para comportar as 
instalações físicas e administrativas do Departamento Estadual de Proteção e 
Orientação ao Consumidor - PROCON/AM. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO - O prazo desta locação é de 12 (doze) meses 
a iniciar-se em 19 de julho de 2013 e encerrar-se em 18 de julho de 2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - É fixado em R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais) o valor mensal do aluguel, que deverá ser pago no quinto dia útil do mês 
subsequente ao vencido, independentemente de notificação, aviso judicial ou 
extrajudicial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor acima mencionado será reajustado nos moldes 
da Política Econômica Federal, que atualmente prevê periodicidade anual de reajuste, 
que poderá ser para mais ou para menos, de acordo com a variação do INPC - Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Incumbirá ao LOCADOR o cálculo do reajustamento, 
que será instruído com a respectiva memória de cálculo, para fins de aprovação pelo 
LOCATÁRIO. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Enquanto não divulgados os índices correspondentes 
ao mês em que os serviços foram executados, o reajuste será calculado de acordo com 
o último índice conhecido, cabendo, quando publicados os índices definitivos, a 

' correção dos cálculos. 

CLÁUSULA OUARTA - DO VALOR GLOBAL - O valor global do presente,/ 
Contrato é de R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais). 

3(CLÁUSULA QUINTA - DA COBERTURA DAS DESPESAS - Além do aluguel 
I:-• acima estipulado, o LOCATÁRIO pagará os encargos referentes ao IPTU e ao 
15 consumo de água, luz e telefone. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVACÃO - Fica assegurado 
..ao LOCATÁRIO proceder às adaptações que se fizerem necessárias no imóvel 
locado, a fim de adequá-lo ao exercido de suas atividades comerciais com prévia 

:Autorização do LOCADOR e desde que não afetem a estrutura do bem locado, sendo 
\ certo que tais obras correrão por conta exclusiva do LOCATÁRIO e se incorporarão 
sa,âo bem locado, desde que fixa e componha a estrutur, do imóvel locado. Find 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

rescindido o presente contrato de locação, não poderá o LOCATÁRIO pretender 
qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de retenção das 
mesmas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL - O LOCATÁRIO 
declara receber o imóvel em boas condições de habitabilidade e utilização, conforme 
consta do Laudo de Vistoria para Uso e Habitabilidade, que fica fazendo parte 
integrante do presente Contrato, comprometendo-se assim a devolvé-lo, finda a 
locação ora ajustada. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALIENACÃO - No caso de alienação onerosa ou 
gratuita do imóvel ora locado fica o novo proprietário obrigado a respeitar a locação 
vigente até o término do prazo contratual. 

CLÁUSULA NONA - DA OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE USO - Em 
virtude de incêndio, desabamento, desapropriação ou qualquer ocorrência impeditiva 
do uso normal do imóvel, o Contrato ficará rescindido, independentemente de 
qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBLOCACÃO - Durante a vigência deste Contrato, 
, não poderá o LOCATÁRIO, sem prévio conhecimento por escrito do LOCADOR, 
(emprestar ou sublocar, no todo ou em parte o imóvel objeto da presente locação. 

1 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REGISTRO DO IMÓVEL - O imóvel 
objeto desta locação encontra-se regularmente inscrito sob a matricula n° 48.845, às 

. fls. 1 do livro n° 2, Registro Geral, Cartório do Registro de Imóveis e Protestos de 
Letras do 1° Oficio de Notas, da Comarca de Manaus. 

f.1 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - Houve 
dispensa do Processo Licitatório sob o permissivo do art. 24, inciso X, da Lei n° 

- 8.666/93 e suas alterações, conforme Parecer n° 632/2013/AJU-CGL, (fls. 178 a 182). 

itCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO - O inadimpleriento de 
i-; quaisquer das cláusulas do presente Contrato dará direito à sua rescisão a critério da 

"parte não inadimplente, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias. Poderá também 
'.ocorrer a rescisão administrativa, sempre que assim exigir o interesse público. 

I.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORCAME1MTÁRIA E 
EMPENHO - As despesas oriundas deste Contrato correrão a conta da seguinte 
dotação orçamentária: Programa de Trabalho 14.422.3247.2102.0001, Fonte 0100000, 

:Elemento de Despesa 33903910, tendo sido emitida pelo LOCATÁRIO a Nota de 
C.. Empenho n° 00156 de 19/07/2013, no valor de R$ 114.600,00 (cento e quatorze mi1-y,R0  
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. 	Manaus, 19 de julho de 2013. 

4kto  

SILVANA 	DA CORRÊA 
Diretora do ROCON/AM 

MILS N SALVIANO 
Sócio Gerente 

Herbert 
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5.309.10249 
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Vil&O DO ESTADO DO AMAZONAS 

seisc 	 aos meses de julho a ri 	 ama de 
Trab o 14. 	 0001, Fonte 03450000, Elemento de 	 0, Nota 
de Empenho n'' 00157 de 19/07/2013, no valor de R$ 96.000 ii texivigta e seis mil 
reais) referente aos meses de outubro a dezembro/2013, perfazendo o valor total de 
R$ 210.600,00 (duzentos e dez mil e seiscentos reais) referente ao exercício financeiro 
de 2013, ficando para o próximo exercício financeiro o valor de R$ 257.400,00 
(duzentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos reais). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO - O presente Contrato será 
publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, dentro de vinte dias a 

, contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura, correndo as despesas 
por conta do LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SUTA - DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de 
Manaus para dirimir qualquer questão oriunda do presente Termo ou de sua 
execução, renunciando o LOCADOR, por si e seus sucessores, a qualquer título, a 
qualquer outro foro, por mais especial que seja. 

f De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor e 
, ,forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e 

• legais efeitos. 

:LOCATÁRIO 
r 

'LOCADOR 

TESTEMUNHAS: 

N. 3. jviárcia 	. 	es 
s." #* CPF. 6 .372.132-34 

:st: 'Página 4 de 4- Aluguel PROCON — S.V.1NSTALAÇOES LTDA 
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( • ) Reproduzido por haver sklo 
com incorreções no Diário 
28/0612013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA 
EXECUTIVA ADJUNTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, 
em Manaus, lide Julho de 2013. 
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POLICIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONA1318/97/2013 
RESENHA DA PORTARIA N°1.00512013 - COCl/PC 
Processo 01597.2013-PC/AM. O Delegado Gmal de 
Polida CM, no uso de suas atribuições, etc. RESOLVE: 
REVOGAR a Portada ef 0341/20134DO/PC, SUS de 
maço de 2013 autddando a desaverbagio rabias toz 
*Inani° 01.07.1989 a 30.08.1994, pleiteada para guio 

servidor CARBILIAL FERREIRA GOMES, Investigador 
de Polida, Matrícula n.° 007.8808C, possa usufruir 
optxturarnente a Licença-Prêmio por Assiduidade Mo 
gozada Manaus, 1207.13. JOSUÉ ROCHA DE 
FREITAS, Delegado Geral de Polida Civil, Matula rit 
0158784 D. 

POLICIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS 113/07/2013 
RESENHA DA PORTARIA le 101412013- 0001PC 
Processo 027 8.2013-PC/AM. O Delegado Geral de 
Polida Civil, no ueo de ates atribuições, ela RESOLVE 
DETERMINAR, a realuIção do valer de 0/1,93 
(setenas e seleta e um reais e noventa cardava) 
descamados no ocnirecheque do más de malo2013 ao 
servidor NORTON CARVALHO DE BARCELLOS, 
Investigador de Policie, Marlioula n.° 171.425-2A. 
referente à falta do piando lançada no da 09 para 10 de 
abril de 2013. Manaus, 15.07.13. JOSUÉ ROCHA DE 
r "AS. Delegado Gemi de Polícia CM, Matricula rt°' 

POLICIA CML DO ESTADO DO AMAZONAS18/07/2013 
RESENHA DA PORTARIA Tf 1.01512013 - 000/PC 
Precedeu 01784.2013-PC/Mt O Delegado Geral de 
Polida CM, no uso de suas atribuições, et. RESOLVE: 
DETERMINAR a restitui& do valor de 710,73 
(setecentos e dez reais e setenta e Ne centavos) 
dem:Medos no °entrechoque 69 otite de março/2013 ao 
servida MILTON ALMEIDA DE GOES, Investigador da 
Policia. Matrícula n.° 113.387-5D, referente à Ida do 
Plentil0 lançada no rfra 28 de fevereiro de 2013. Manaus, 
15.072019. JOSUÉ ROCHA DE FREITAS, Delegado 
Geai de Falda CM, Matrícula ri'. 01881860. 

/10 4 11 

POLICIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS 14107/2013 
RESENHA DA PORTARIA Ir. 192112013 GDORIC 
Processo re° 1585.012052013. O Delegado Geral do 
Polida CM. no uso de suas atribuições, a RESOLVE: 
DISPENSAR das =babes funcioneis e o gue mtds 
consta do Fracasso no 1585.01205.2013, de Interessa do 
seara WALTER DA CUNHA AZEVEDO FILHO, 
Delegado de Polida. Matrícula ri'. 128,847-0 C, a cantar 
de 07.03.2013, nos barra do artigo 1°, da Lã n° 1.941, 
de 04 de janeiro de 1990: Em Manaus, 15 de julho ke. 

JOSUÉ ROCHA DE FREITAS, Delegado Geral de 
a Civil, Matula ao 01807840.  

POLICIA CIVIL no ESTADO oo AMAZONAS 18107/2013 
RESENHA DA PORTARIA 140. 101912013 - 000/PC 
Procedo n° 15435.03374.2013. O Delespd0 Gerei de 
POOda CM. no tio dela aldbulçame, er. RESOLVE 
DISPENSAR das aidbulções *dona • o ma mais 
=Ma de Propino ri' 1545.033742013. de Irareese da 
salda SAEM MIARIA DA SILVA CE LMIA, Emalai 
de Polida, Melada of. 007.794') D, a contar da 
04.072013 na amos do algo 1°, da tal no 1.911, de 
01 d• janeiro de 1900L Em Mansa, 10.07.13. JOSÇUÉ 
ROCHA DE MISTAS, Dans® Ornai de Pada Chfc 
Makda 019.87198D. 

/104 11 

PORTARIA te 11(6/31113-GAMBICCIDUSULTS 
szcsaTMITO itiarrIVO zs Jusncs s pasmos 

HUMANOS, no ande ene arergres leia e, 
CONSIDERANDO que o et 24, X, de Lei 166693, para caibre 
ou lacero de tad dado so ernareer de. Carla 
ars de ardebireclo, ene' neer Mera de batendo e 
locacio coodiebnem • fina secolbe desde me o preço MO 
~privei oom o crer do merca, emendo neekbrb préres 
CONSIDERANDO • areeddade de doier 'Ne ~rd pin 
comporte ee Imblepees fusa • adadniredna do Deparar 
do Program Under de Pistão ri Orbitado ett Comemblor - 
PROOON/AM, má o mesmo re polar ~I alo e o pêro 
muda berre eterierate elo seta cie antes de Medes er 
nesatidedet beges de SSD der 
CONSIDEMANDO o Laudo de Arfa do rei ~ido pra 
SFINFILA, o qual deserdar o rir de maçado Lb imóvel • gr 
arredo, carena ks fiel= do prcerew 
CONEIDERANDO que o prem coar da gome, Nana 
pela empresa S. V. INSTALAÇÕES LTDA seMcceopednid cem ce 
velem preficedes no mata; 
CONSIDERANDO finelneer, o can cara nos Piar ses. 
023.001119.2013451M. 01326332.20I3'COL e 0670311112013-
SEINFRA; 

RESOLVD 
I - DERSINSAR • ferage, nes lenwe do et 24, X, de Lei 
5.66693. pare • loreS do farnel Irado ae Av. Arar AIS 
Qd. "Le, Lota 12 • 14, a' IMO • ideada do Pal/Abbew de 
andar do Sr. Edeilben Sela 
/I - ADJUDICAR o az da 	depena as fera da 
anpres S. V. DIST 	• e ‘...‘ight4. 	74/89311/0001- 
29. no  ri 
ffdi ~I? "al  &R$ 	

adie 
Ar.4111"11  

_/)J ' 
	: irriPT• 

ittd'air  
LOGIaLUt 	ti ni- cd.rsx 
Statilrletatodvo de Jalças DIrebor Haia 

RATIPICO • diXilib sopra nos rermoe do ai. lide Lei e' 5.655 de 
21 de juàwho de 1993, atenda pia Lei rd LM de 05 de Mb° 
delega, de atado oca ar aperres ries derbe. 

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO POUSA 

C011~0.111111 nue e Outorgai*: Ser* da Min Soeres 
RO n° I1109897-7. REVOGA ledos a podaras 
Oulorgadoe a Selma Soares Ais. RO ir 09901804 
Fletindo a procurago Menernenle REVOGADA dam 
Iodes os fine sue fora oulapda 

IS S 

ÓRGÃO: NP 
ElE616 

empaca o San do 1' TOM PO/M0 ao Orlar n.• 054201341£., 
Roa 10. 11381201148P, ericarede á ~tio de milea 
can amue morda do Temo da Cria n? 512013.81P, px 
ton. Ia* no erre Melo ro Mio GSM do Urdo. 'dolo 

010 5! CE ORCE 	 PUMA. 
LEASE: PAULO 	MOI 	C11. PIA Mi 

PAULO 	Sitia 	(29-111 MI 

	

de Galo de 	Pilam 
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Pedida n. 393/2013 
CONSIDERANDO a Decaio n. 480012 - TCE - 
Segunda C111110113, pata Indaga do Processo n. 
2013.7.0207e o Diretor ~Met da Fundação 
Ainezonprev do Errada do Amazona resolve: 
ANULAR a Portaria n. 119/2006, publicada no DOE de 
10.042008, qUe concedeu Bendiz previdenciári e 
UNEM DA SILVA FALCÃO na cava* de 
do sue-segurado da SEDUC, PEDRO ALVES F 
falecido em 23.11.2002. Vigie. matricule n. 165934-0A. 
Gabinete do Diretor 	 da Funda* 
A/11111101113MV em 17 

/ 10399 

Vadear S.A., torno publico que recebeu do IPAAM, • Lidem?. 
de Opera* n°. 024/02-11. que panda a opere* da uma 
turra inata Refinada de Manaus - REMAN e e empem 
Viderder EA, numa exhinado de 4,1 RR mera o Campar de 
errem, localizada na AV. Mame, ro Uris. Dist Ir-
aia no Munedro de Manaus-AU. pra Transpor% por Tu*-
*, com validade de CH mo. 

01 — 	 •••••• 

SUSAM 
Eareerke de Enio de Seer 

FES  

(*) PORTARIA N. 0829120134FESISUSAM 

DESTACAR orçamento para 
Unidades Gestoras para o 
exercido de 2013, aprovado pelo 
Decreto n°. 24.634, de 16 de 
Novembro de 2004. 

I — CONCEDER Destaque de Credito 
Orçamentado, no valor de Ri 243.949.807,69 (Duzentos e 
quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, 
oitocentos e sete reais e sessenta e nove centavos) para 
atender as Unidades Gestoras Indicadas no Anexo I desta 
Portaria. 

II — Esta portaria entrara em viga' na 
data de sua publica*, retroapindo seus efeitos ao dia 03 de 
junho de 2013. 

CIENTIFIQUE-SE, PUBUOUE-SE E 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA 
ADJUNTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE — FES, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no § 10, 
art. 1° e § 20 do art2°, do Decreto ri.' 24.034, de 16 de 
Novembro de 2004. 

CONSIDERANDO as solicitações das 
Unidades Gestoras: 

CONSIDERANDO finalmente a 
necessidade de adequar algumas classificações das despesas, 
quantos sua natureza. 

RESOLVE: 
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PROCESSO N. 279712012-PGE 

INTERESSADO: Conselho Estadual de Defesa do Consumidor - CONDECON 

ASSUNTO: Aplicação dos recursos do FUNDECON 

PARECER N. 84/2011-PAWGE 

FINANCEIRO. FUNDOS ESPECIAIS. CRIAÇÃO, 
NATUREZA JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. 

Os fundos especiais são instrumentos de implementação 
de políticas públicas, formados a partir de vinculação de 
receitas específicas e com contabilidade própria, criados por 
lei. 

A utilização dos recursos de fundo especial está vinculado 
à realização de determinados objetivos, ou seja, a aplicação 
das receitas deve vincular-se de realização de investimentos, 
serviços ou ações claramente conexos com os programas 
de interesse da Administração que levaram a sua instituição 

Senhora Procuradora-Chefa, 

Por meio do Oficio n. 082/2012/DIR/PROCON/AM o Presidente do 
	 o 

Conselho de Defesa do Consumidor faz questionamentos acerca dos limites impostos 

pela legislação quanto à aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor — FUNDECON, criado pela Lei Estadual n. 2.288/94. 

Os questionamentos referem-se à possibilidade de uso dos 

recursos para custeio das seguintes atividades: 

"I. Manutenção da estrutura básica do Conselho; 

PROCON/AM 
As. N° 
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Mobiliário e equipamentos como mesas, cadeiras, armários, 

computadores e aparelhos de ar condicionados; 

Contratação de serviços de processamento de dados; 

Serviços de infra-estrutura como cabeamento lógico, elétrico, 

refrigeração, etc; 

Serviços de manutenção geral: limpeza, conservação, pintura, 

consertos diversos etc; 

Contratação de pessoal: Auxiliar Administrativo; Secretária e 

Contador(A), outros. Essas contratações podem ser realizadas 

por meio de empresas de terceirização ou deve-se promover 

um processo seletivo simplificado? Se através de processo 

seletivo, qual o regime jurídico? 

O Despesas administrativas: matérias de consumo e expediente. 

II. Compra de mobiliário, veículos e equipamentos de informática 

para o Pmcon/AM, neste caso, se possível, qual a forma legal 

adequada: efetua-se a compra após procede-se uma doação ou 

efetua-se um destaque orçamentário para que a Sejus adquira os 

bens? 

Treinamentos: servidores do Procon/Am e membros 

doCondecon, como poderiam ser realizados?" 

É o breve relato. Passo a opinar. 

O ceme da consulta é a utilização dos recursos provenientes do 

Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, criado pela Lei n. 2288/94 e atualmente 

regulamentado pelo Decreto n.18.607, de 06/03/98. 

A doutrina unanimemente adverte que há grande la 

legislativa na disciplina dos fundos. No direito pátrio, a Constituição de 1988 pre 

art. 185, §9°, II, que cabe à lei complementar estabelecer as condições 

funcionamento de fundos. 
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Não houve edição de lei complementar, mas em julgamento de 

suma importância para o tema de fundos públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

que a Lei n. 4.320/84, especialmente os arts. 71 a 74, foi recepcionada com status de 

lei complementar 

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.061, 
DE 11.11.97 (LEI No 9.531, DE 10.12.97), QUE CRIA O FUNDO 
DE GARANTIA PARA PROMOÇÃO DA COMPETIVIDADE - FGPC. 
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 62 E PAR. ÚNICO, 165,11, III, 
§§ 50, I E III, E 90, E 167, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A 
exigência de previa lei complementar estabelecendo condições 
gerais para a instituição de fundos, corno exige o art. 165, § 9o, 
II, da Constituição, está suprida pela Lei no 4.320, de 17.03.64, 
recepdonada pela Constituição com slatus de lei 
Complementar; embora a Constituição não se refira aos fundos 
especiais, estão eles disciplinados nos arts. 71 a 74 desta Lei, 
que se aplica à espéde: a) o FGPC, criado pelo art. lo da Lei no 
9.531/97, é fundo especial, que se ajusta à definição do art. 71 
da Lei no 4.320/63; b) as condições para a instituição e o 
funcionamento dos fundos especiais estão previstas nos arts. 
72 a 74 da mesma Lei. 2. A exigência de prévia autorização 
legislativa para a criação de fundos, prevista no art. 167, IX, da 
Constituição, é suprida pela edição de medida provisória, que 
tem força de lei, nos termos do seu art. 62. O argumento de 
que medida provisória não se presta à criação de fundos fica 
combalido com a sua conversão em lei, pois, bem ou mal, o 
Congresso Nacional entendeu supridos os critérios da relevância 
e da urgência. 3. Não procede a alegação de que a Lei 
Orçamentária da União para o exercício de 1997 não previu o 
FGPC, porque o art. 165, § 5o, I, da Constituição, ao 
determinar que o orçamento deve prever os fundos, só pode 
referir-se aos fundos existentes, seja porque a Mensagem 
presidencial é precedida de dados concretos da Administração 
Pública, seja porque a criação legal de um fundo deve ocorrer 
antes da sua consignação no orçamento. O fundo criado num 
exercício bem natureza meramente contábli; não haveria como 
prever o FGPC numa Lei Orçamentária editada nove antes da 
sua criação. 4. Medida liminar indeferida em face da ausência 
dos requisitos para a sua concessão, não divisados dentrc-dos 	 
limites perfunctórios do juízo cauteiar. 

(ADI 1726 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CO 
Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1998, D3 30-04-2004 
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00027 EMENT VOL-02149-03 PP-00431 RD VOL-00191-03 PP-
00822) 

Com efeito, os fundos especiais são regulados pelos arts. 71 a 74 

da Lei n. 4.320/64. Pela redação legislativa, Fundo Especial "é o produto de receitas 

especificadas que por lei se vinculam ã realização de determinados objetivos, 

serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação"'. Dito isto, vale o 

cotejo preliminar sobre a natureza jurídica dos fundos. 

HEIS LOPES MEIRELLES define fundo financeiro como `toda 

reserva de receita para aplicação determinada em lei'. CRETELLA JÚNIOR, por seu 

turno, aduz que «é a reserva, em dinheiro, ou o patrimônio líquido, constituído de 

dinheiro, bens ou ações, afetado pelo Estado, a determinado finf2. Na mesma linha é 

a doutrina de LAFAYETE JOSUÉ PETTER, para quem "os fundos públicos são 

constituídos por uru conjunto de recursos /vinculados ou alotados a uma área 

específica 1.13  

Constituem-se fundos públicos para conjunção de recursos 

destinados ao atingimento de determinados objetivos. Em simples palavras, pode-se 

dizer que o fundo constitui a afetação de um conjunto de recursos a determinada 

finalidade com contabilização de caixa própria. Enfim, os fundos especiais são uma 

exceção a um importante principio que norteia o orçamento público: a unidade da 

tesouraria. Segundo esse princípio, os lançamentos de despesas e receitas devem ser 

realizados em caixa único, vedada a fragmentaçâo.4  A despeito da contabilidade 

particularizada, os fundos integram a lei orçamentária do ente federativo, pois a Carta 

Maior é taxativa ao prescrever que, além do orçamento fiscal dos Poderes da 

República, dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta, a lei 

orçamentária anual compreenderá também os fundos (CR/88, art. 165, §55. 

I  Art. lida Lei n. 4.320/64. 

2  MEIRELLES, Hely Lopes, et CRETEUA JÚNIOR, apud OUVEIRA, Régis Femandes de. Curso de Direito 

Financeiro. 31  Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 311. 

PETTER, Lafayete Josué. Direito Financeiro. Sa Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2010, p. 214. 3 

4  MACHADO JR., J. Teixeira. REIS, Heraldo da Costa. A Lei 4320 comentada. 314 Ed. Rio de Janeiro: I 

2002/2003, o. 159. 

PROCONIAM 
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Em suma, os fundos são instrumentos de gestão financeira do 

Estado, na medida em que viabiliza a criação de um caixa próprio mediante vinculação 

de receitas para persecução de fins específicos ligados ao interesse público. 

Obviamente, essa vinculação de receitas encontra alguns obstáculos de ordem 

constitucional ou legal, como, por exemplo, a regra proibitiva de vinculação da receita 

de impostos prescrita no inciso IV do art. 167 da CR/88. De qualquer forma, forçoso 

reconhecer que, via de regra, os fundos não são dotados de personalidade jurídica, 

pois são sempre vinculados ao ente federativo, este sim dotado de capacidade 

jurídica, e geralmente administrados no âmbito de órgão público autônomo ou 

independente. 

Os fundos especiais não são dotados de personalidade jurídica, 

pois são meros conjuntos de receitas administráveis de forma ordenada. HEFtALDO 

DA COSTA REIAS e JOSÉ TEXEIRA MACHADO JR. são bastante enfáticos neste 

particular, conforme lição abaixo transcrita: 

"Assim, chega-se a um conceito que deve estar presente: 
o fundo especial não é detentor de patrimônio, porque é o 
próprio patrimônio, não é entidade jurídica, não é órgão ou 
unidade orçamentária, ou, ainda, não é apenas uma conta 
mantida na Contabilidade, mas tão somente um tipo de gestão 
de recursos ou conjunto de recursos financeiros destinados ao 
pagamento de obrigações por assunção de encargos de 
diversas naturezas, bem como por aquisições de bens e 
serviços a ser aplicados em projetos ou atividades vinculados a 
um programa de trabalho para cumprimento de objetivos 
específicos em uma área de responsabilidade que a 
Contabilidade tem por função evidenciar, como é do próprio 
objetivo, através de contas próprias, segregadas para tal fim" 5  

De rigor, o fundo não possui personalidade jurídica. Entrementes, 

em certas ocasiões é possível que a lei confira personalidade jurídica ao fundo 

público, dotando-lhe de capacidade de direitos e obrigações, outorgando-lhe 

autonomia administrativa. Trata-se, nesse último caso, de fundos sui generis, por 

vezes alcunhados pela doutrina de "fundos por designação", sendo nada mais d CWROCON/Am 

FIS N° 	5  

5  REIS, Heraldo da Costa. MACHADO JR., José Teixeira. A Lei 4.320 comentada e a lei de responsa !idade (Pina 
AuS 

PR.00ONIAM 

As. N° 

fiscaL 33' ed. Rio de Janeiro: Lumen Anis, 2010, p. 150. 
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fundos impróprios, pois fundos não são, mas sim uma pessoa jurídica dedicada à 

gestão de recursos afetados a certa finalidade. Efetivamente, são verdadeiras 

autarquias, e assim devem ser interpretadas, como sói ocorrer no âmbito da União 

com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE, cuja natureza 

jurídica é reconhecidamente autárquica, a quem a lei atribuiu a finalidade institucional 

de gerenciar recursos destinados aos programas sociais de educação.°  

Em geral os fundos são classificados pela doutrina em fundos 

especiais e fundos contábeis. Os primeiros regulados pelos arts. 71 a 74 da Lei n. 

4.320/64, ao passo que os últimos são meros desdobramentos dos primeiros, e de 

certa maneira regulamentados pelo Decreto-Lei n. 200/67, especialmente pelo art. 

172, §2°. OSVALDO MALDONADO SANCHES, em artigo sobre os fundos federais, 

Outros autores, contudo, como costumam classificar os fundos 

públicos em fundos especiais (típicos) e fundos atípicos'. Estes últimos compreendem 

os fundos de repartição de receitas, fundos de redefinção de fontes, fundos de 

incentivos fiscais, fundos de instrumentalização de transferências e os fundos por 

designação. Em outras palavras, os fundos atípicos são aqueles que destoam das 

características razoavelmente determinadas na ordem jurídica, notadamente nos arts. 

71 usque 74 da Lei n. 4.320/64.6  

O caso dos autos, contudo, se amolda ia hipótese de fundo 

especial Devem ser sempre criados através de lei e possuem os seguintes atributose: 

a) receitas especificadas, ou seja, o fundo especial deve ser instituído 

com base em receitas específicas (tributos, contribuições ou outras 

receitas), determinadas em lei; 

'O exemplo do FNDE enquanto "fundo por designação" é citado por CLEUCIO SANTOS NUNES, in CONT1, 
José Maurício (coord.) Orçamentos Públicos— A Lei n. 4.320/1964 comentada. Revista dos Tribunais: São 
Paulo, 2009, p. 209. 
7  CONTI, José Maurício (coord.) Orçamentos Públicos — A Lei n. 4.320/1964 comentada. Revista dos 
Tribunais: São Paulo, 2009, p. 211. 
8  SANCHES, Osvaldo Maldonado. Fundos Federais: Origens, Evolução e Situação atual na AtimlnistroOMPROCONINJ 
Federal. 	Artigo 	publicado 	em 	htte://v~v2.camaraJzov.kidatividade  N° 	9  
leaislativa/orcamentobraslliorcamentouniadestudos/artieos/antes-de-2005/Artieo130.pdf  . Acesso R-42 

em: 11/01/2012, p. 9. 
idem, p. 13. PROCON/AM 

Fls.19°  '50  
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gastos vinculados à realização de determinados objetivos, ou seja, a 

aplicação das receitas deve vincular-se à realização de investimentos, 

serviços ou ações claramente conexos com os programas de interesse 

da Administração que levaram à instituição do Fundo; 

vinculado a órgão da administração direta de um dos Poderes, ou 

seja, não há razão para se criar fundo vinculado ou gerido por 

autarquia, fundação ou empresa pública; 

aplicação dos recursos por meio de dotações consignadas na Lei 

Orçamentária (por alocação originária ou mediante créditos 

adicionais), ou seja, os fundos constituem meios para a execução 

orçamentaria de despesas e não para gastos extra-orçamentários; 

utilização de contabilidade particularizada no âmbito do sistema 

contábil setorial, ou seja, esta não existe em separado, mas como 

parte da contabilidade do Órgão orçamentário a cuja programação o 

Fundo se integra na Lei Orçamentária; 

normas peculiares de aplicação, ou seja, a lei que instituir o fundo 

especial poderá estabelecer ou dispor sobre condições e exigências 

para a aplicação dos recursos; 

9) emprego de meios adicionais de controle, ou seja, os fundos requerem 

orçamentos detalhados, contabilidade particularizada e prestações de 

contas especificas; 

h) preservação dos saldos do exercido, ou seja, salvo disposição em 

contrario na lei que instituir o Fundo, os saldos apurados no Balanço 

de final de exercido se convertem em disponibilidades deste para 

gastos futuros. 

O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor se enquad 

classificação de fundo especial, pois: a) possui receita especificada (art. 3°  d 

Estadual n. 2.288/1994); b) é voltado a medidas de formação e informaçã 
PROCONIAM 

Fis. 
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consumidor (art. 2° da Lei Estadual n. 2.288/1994); c) vincula-se à órgão da 

administração direta, a Secretaria de Estado de Justiça, Segurança Pública e 

Cidadania — SEJUS (art. 10 da Lei Estadual n. 2.288/1994) ; d) seus recursos são 

aplicados por meio de dotação orçamentária consignada na LOA (CR/88, art. 165, 

§5°); e) utilizará contabilidade particularizada (art. 6° da Lei Estadual n. 2.288/1994); e) 

disporá de normas peculiares de aplicação (art. 7° da Lei Estadual n. 2.288/1994); f) 

pode ter emprego de meios adicionais de controle (art. 74 da Lei n. 4.320/64). 

Fixada a natureza jurídica do fundo criado, impende destacar que 

a Instrução Normativa n. 1.005, de 8 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre o 

Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ), ao impor a inscrição dos fundos públicos de 

natureza meramente contábil, conforme dispõe o art. 11, XI, verbis: 

Art. 11. São também obrigados a se Inscrever no 04P3: 

[-J 
xl - fundos públicos e privados de natureza meramente 

contábil; 

Apesar da referência aos fundos de natureza meramente contábil, 

o Parece n. 1396/2011-PGFN/CAF conclui que "devem ser inscritos no CNPJ os 

fundos privados mencionados pela IN e os fundos públicos especiais a que se refere a 

Lei n°4.320, de 1964". 

Assim sendo, recomenda-se ao consulente que verifique se já foi 

providenciada a inscrição do fundo criado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 

como exigência da IN RFB n. 1.005/2010. 

Quanto aos aspectos relacionados à aplicação dos recursos, 

trago à colação o disposto no art. 6° do Decreto n. 18.607, de 06/03/1998: 

Art. 6.0  - O FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - FUNDECON, criado pela Lei n.o 2.288, de 29 de 
Junho de 1994, tem a finalidade de conferir suporte financeiro 
às atividades pertinentes à execução da política estad 
defesa do consumidor, e especialmente: 

I - custeio dos programas e projetos de conscie 
proteção e defesa dos consumidores; 

PROCON/AM 
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II - aquisição de material permanente ou de consumo e 
de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos 
programas da Coordenadoria do Programa Estadual de 
Proteção e Orientação ao Consumidor; 

III - realização de eventos e atividades relativas à 
educação, pesquisa e divulgação de informações, com vistas à 
orientação do consumidor; 

IV - desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos; 

V - estruturação e instrumentalização do PROCON/AM, 
objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários. 

Considerando as características dos fundos especiais listadas 

alhures, conclui-se que as despesas realizadas a partir da utilização dos recursos do 

FDECON devem necessariamente se enquadrar nos termos do art. 6° do Decreto n. 

18.607/98. 

Passo então a responder as indagações formuladas quanto à 

possibilidade de aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor 

1. Manutenção da estrutura básica do Conselho; 

&Mobiliário e equipamentos como mesas, cadeiras, armários, computadores e 

aparelhos de ar condicionados; e g Serviços de manutenção geral: limpeza, 

conservação, pintura, consertos diversos etc; e fl Despesas administrativas: 

matérias de consumo e expediente. 

RESPOSTA: Trata-se de despesa que encontra amparo no inciso II do art. 

6° do Decreto n. 18.607/98, pois cuida de aquisição de material 

permanente e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de 

programas do PROCON ou do CODECON. 

pj Contratação de serviços de processamento de dados; e sj Serviços de infra-

estrutura como cebeamento lógico, elétrico, refrigeração, etc; 
PROCL7/Aril 
tpjo 
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RESPOSTA: Enquadra-se na hipótese prevista no inciso V do art 60  do 

Decreto n. 18.807/98 referente à estruturação e instrumentalização do 

PROCON, objetivando sempre a melhoria dos serviços prestados aos 

usuários. 

21 Contratação de pessoal: Auxiliar Administrativo; Secretária e Contador(A), 

outros. Essas contrafações podem ser realizadas por meio de empresas de 

terceirização ou deve-se promover um processo seletivo simplificado? Se 

através de processo seletivo, qual o regime jurídico? 

Sob a ótica dos fundos especiais, entendo particularmente que a 

possibilidade de despesas com pessoal devem vir expressamente 

consignada na lei Instituidora ou no decreto regulamentado! do fundo. Da 

análise do conjunto normativo não se verifica, forçosamente, a 

possibilidade de utilização dos recursos do fundo para pagamento de 

pessoal. 

Impende lembrar, outrossim, que à luz do art. 1° da Lei n. 1.898/8510, como 
também do art. 40  do Decreto n. 17.192, de 20/05/9611, o PROCON tem 

natureza jurídica de Órgão da Administração Direta, vinculado à 

Secretaria de Estado da Justiça, Segurança Pública e Cidadania — SEJUS, 

razão pela qual seus agentes são Servidores públicos, devendo ser 

investidos no cargo mediante concurso público, por força determinação 

constitucional. Fica rechaçada a hipótese de contratação mediante 

processo seletivo simplificado, devendo a investidura no cargo ser 

sempre precedida por concurso público de provas ou de provas e títulos, 

la  Lei n. 1.896/89, Art. 12  - Fica o Poder Executivo autorizado instituir o Programa Estadual de Proteção e 

Orientação do Consumidor PROCON/AM, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, com as seguintes 
atribuiflies: 
11 

Decreto n. 17.192/96, Art. 42  - o PROCON/AM, Órgão integrante da estrutura organizaciona daPROCONIAM 
° 	1?  Secretaria de Estado da Justiça, Segurança Pública e Cidadania - SEJUSC, tem por objetivos: 	FIS N  
M si 
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ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, conforme dicção do 

art. 37, II, da Constituição da República12. 

Il. Compra de mobiliário, veículos e equipamentos de informática 

para o Procon/AM, neste caso, se possível, qual a forma legal 

adequada: efetua-se a compra após procede-se ume doação ou 

efetua-se um destaque orçamentário para que a SeJus adquira os 

bens? 

RESPOSTA: A compra de tais equipamentos também será possível, pois 

novamente se trata de material permanente e insumoe, mas não se olvide que 

tais aquisições devem ser voltadas â consecução das finalidades do Fundo, 

conforme previsto no art. 2° da Lei n. 2.288/94. 

Ressalte-se, contudo, que as compras devem necessariamente obedecer os 

ditames da Lei n. 8.666/93, no sentido de ser realizado prévio procedimento 

licitatorio. Trata-se de comando constitucional previsto no art. 37, XXI, da Carta 

Maior, e cujas exceções estão prevista na própria Lei n. 8.888/93. 

Não há necessidade de doação, até porque o PROCON, enquanto órgão, não é 

dotado de personalidade jurídica. Basta a simples afetação do bem. 

Como já dito anteriormente, aplicação dos recursos é feita por melo de dotações 

consignadas na Lei Orçamentária (por alocação originária ou mediante créditos 

adicionais), já que os fundos constituem meios para a execução orçamentária de 

despesas e não• para gastos extra-orçamentários. Assim, embora utilizada 

contabilidade particularizada no âmbito do sistema contábil setorial, ela não 
existe em separado, mas GOMO parte da contabilidade do órgão orçamentário a 

cuja programação o Fundo se integra na Lei Orçamentária (CR/88, art 165, §5°) 

12  CR/88, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, inipessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público d 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, n 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 	leLqe livr 
nomeação e exoneração; 

pR1‘19COW IAM Eis.  
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que, no caso, é a Secretaria de Estado da Justiça, Segurança Pública e 

Cidadania - SEJUS. 

IIL Treinamentos: servidores do Procon/Am e membros do 

Condecon, como poderiam ser realizados?" 

RESPOSTA: A utilização dos recursos para treinamento de Servidores do 

PROCON e de membros do CONDECON encontra guarida no Inciso V do art. 6° 

do Decreto n. 198.607/98, que expressamente prevê o uso de tais verbas para 

"desenvoivimeMo de programas de capacitação e aperfeiçoamento de resumos.  
humanos". 

É o parecer. Submeto à consideração superior. 

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA — PA/PGE, em Manaus 
(AM), 18 de maio de 2012. 

RAFAEL CÂNDIDO DA SILVA 
Procurador do Estado 
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6.° Termo Aditivo a Contrato N.° 004/2013/SEJUSCADROCON 

GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 004/2013-
SEJUSC/PROCON DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL celebrado entre ESTADO DO 
AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA E HUMANOS, por meio do FUNDO 
ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR — 
FUNDECON a empresa SV INSTALAÇÕES na forma 
abaixo: 

Aos 17(dezessete) dias no mês de julho de 2017, nesta cidade de Manaus, na sede do PROCON/AM, 
presentes o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, por meio do FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
FUNDECON, situado à Rua Bento Maciel, 02, Conjunto Celetramazon, Adrianópolis, CEP: 69057-300, em 
Manaus, Criada pela Lei N.° 4.163 de 09 de março de 2.015, neste ato representada por sua Secretária 
Titular, a Sra. Maria das Graças Soares Prola, brasileira, viúva, portadora do RG N.° 146.839 SSP/AM e CPF 
N.° 034.249.792-87, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua N, 40, Conjunto Eldorado, Parque 10 de 
Novembro em Manaus, e pela Ordenadora de Despesas do FUNDECON, a Sra. Rosely de Assis Fernandes, 
brasileira, casada, portadora do RG N.° 1677873:1 e CPF N.° 580.456.602-44, residente e domiciliada nesta 
cidade, à Rua São Judas Tadeu, 290, Bloco 7, apto. 550, Condomínio Smile Flores, Flores, CEP: 69028-360, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado, a empresa SV INSTALAÇÕES, 
pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial 
do Estado do Amazonas sob o N.° 13,2.0025809-6, sediada nesta cidade, na Rua Santos Dumont, N.° 495, 
Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-410. inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ, sob o n° 84.089.358/0001-22, neste ato representado por seu Sócio-Gerente, q Senhor EDMILSON 
SALVIANO, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Cl 5431 e inscrito nó CPF sob o n°. 
157.223 .684-15, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida Rio Mar, n ° 686, Apto 800, Edifício 
Caravaggio, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-180, adiante denominada simplesmente 
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processos Administrativo N.°. 0077/2017-FUNDECON, 
doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente 
TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 004/2013-SEJUSC/PROCON DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL conforme minuta aprovada pela PGE no processo n° 3249/2005-
PGE, que se regerá pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas 
pela Lei n°8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA: OBJETO — O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato 
original por mais 12(doze) meses, a contar de 17.07.2017 a 16.07.2018, sem reajuste, com base no 
Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira do Contrato Original. 

SEGUNDA: DO VALOR - O valor mensal passa a ser de R$ 41.866,28(quarenta e um mil, oitocentos e 
sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), perfazendo o valor global de R$ 502.395,36(quinhentos e 
dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos). 

Av André Araújo, 1500, Alelso - Cep: 69050-000 - Manaus - AM 
Fone: (920 3205-4010 

§1°. Para fins de pagamento, será considerado o mês comercial fechado, sendo o pagame 	-buir 
mês da locação efetuado da seguinte forma: RO,q9 

A S.  dmocon6sejusc arn.ambr  
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GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

- 14(quatorze) últimos dias do mês de julho, serão pagos pelo valor da supressão para o novo 
exercício do contrato, a saber, R$ 19.537,56; 

§2.° O valor mensal para os 11(onze) meses subsequentes terão o valor fixo de R$ 41.866,28 (quarenta 
e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). 

TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO — O CONTRATANTE deverá providenciar, às suas expensas, a publicação do 
extrato do contrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data. 

QUARTA: DA RATIFICAÇÃO — Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 
original ora aditado. 

QUINTA: FORO — O foro do presente contrato é o da cidade de Manaus, com expressa renúncia da 
CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos. 

Manaus, 17 de julho de 2017 

MARIA:DAS RA S SOARES P.RCLA 
Secretária de Estado de Jtistiça, Dir itoS_Hurnanos etidadania — SEJUSC 

ROSELY DE ASSIS FERNANDES 
Ordenadora de Despesas do FUNDECON — UG 21702 

MILSON SALVIANO 
Sócio-Gerente 

SV INSTALAÇÕES 

Pe. André Araújo. 1500, Aleixo - Caça 69060-000 - Manaus - AM 
Fane: (92) 3215-401() 
dirproconesejusc.am.gov.br  

PROC NiAro 
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GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 
TESTEMUNHAS: 

Nome: SO YA DA OSTA COLLYER 
RG.:409291 COMAER/RJ 
CPF.: 899.450.427-34 

ttm,v. , 
Nome: LUIS HENR1QUE QUE LINS 
RG.: 1655924-0 SSP/AM 
CPF.: 830.856.532-87 

Av. André Araújo, 1500. Aleixo - Cepr 69060-000 - Manaus - AM 
Fone: (92) 3215-4010 
dirproconersejusc.am  gov.br  

C",r( 



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
Gatinete do FUNDECON 

PORTARIA N°06(2017 FUNDECON 

ALTERA o Detalhamento da 
Despesa para o exercício 
de 2017, aprovado na Lei 
Orçamentária n°4.420, de 30 de 
dezembro de 2016 e em seus 
créditos adicionais. 

A SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DO 
PROCON. no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o disposto no art. 45 da Lei n°4.369, de 27 de julho de 2016. 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar 
algumas classificações das despesas, quanto aos 
subiirdlos e/ou as modalidades do gasto, 

Portaria N°06/2017 FUNOECON 

RESOLVE: 

I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o 
exerciclo 2017. da Unidade Orçamentária indicada no 
Anexo I desta Portaria; 

II - Anexo I: com unia movimentação no valor de 
R$34.996,00 (TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS 
E NOVENTA E SEIS REAIS); 

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao 1° dia de agosto de 
2017. 

CIENTIFIQUE-5E, PUBLIQUE-9E E CUMPRA-5E. 

GABINETE DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR, em Mana .31 de agosto de 2017. 

ROSELY DE A SIS FERNAND 5 
Secretária Executiva Adjunta do PROCON 

104 3 3 

ANEXO I 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

21702 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA TIPO 
AÇÃO 

GR P. 
OSP 

DETALHAMENTO 

SUPLEMEN AÇÃO ANULAÇÃO 

FR ND REG VALOR(191) ND REG VALOR(R4) 
Gesião a Cperpciorrelizacâo das 
Mondes de Defesa do 
Consumidor 

14.422.3247.2102 
A 3 201 3391 0001 34.996,00 3390 0001 39.99650 

TOTAL (R$) 34 995.00 34.996.00 

104 3 

RESENHA DA AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, 
CONFORME ART. 5.° DO DECRETO N.° 26.337, DE 
12/12/2006. 
Orças,  de origem: SEJUSC/PROCON 
Nome e Cargo: - Rosely de Assis Fernandes - 
Secretária Executiva Adjunta 
- Soraya da Costa Collyer -Assessor/Chefe do Jurídico 
Destino e Período: 

- Manaus/Brasilia/Manaus - 11/09/2017 a 
14/09/2017 
Objetivo: Participar da Reunião do Grupo de 
Trabalho de Planos de Saúde. Gripo de Trabalho 
do SAC e do RGC - Regulamento Geral dos 
Direito dos Consumidor de Serviços de 
Telecomunicaçbes. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA. DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA em 
Manaus. 29 de agosto de 2.017. 

SIARIA DAS GRAÇ SSO ES PROLA 
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos 

e Cidadania 

104 3 4  

SEJUSC 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA/FUNDECON  

EXTRATO "  
ESPECIE: 6.° Termo Aditivo ao Contrato N.° 04/2013-
SEJUSC/PROCON 
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2016 
PARTES CONTRATANTES: Estado do Amazonas, por 
intermédio da SEJUSC, através do Fundo Estadual de 
Defesa do Consumidor - FUNDECON 	e SV 
INSTALAÇOES LTDA. 
OBJETO: Prorrogação do prazo de locação por mais 
12(doze) meses e repactuação com redução de 50/a 
(seis por cento) do valor global do contrato. 
VALOR GLOBAL: R$ 502.395,36iquinhentos e dois 
mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis 
centavos) 
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 17/0712017 a 16/07/2018 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania/Fundecon, em Manaus,18 de julho de 
2 017 

ROSELY DE ASSIS FERRARDES 
Secretária Executiva Adjunta do Procon Am 

Ordenadora de Despesas do FUNDECON  

104 3 5 

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE 
ONCOLOGIA-FCECON, 
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 
N°19/2017 - FCECON - 19/0512017 
Partes Contratantes: Fundação Centro de Controle de 
Oncologia do Estado do Amazonas - Fcecon e 
Imprensa Oficial do Estado do Amazonas. Objeto: 
prestação de serviços publicação em diário oficial, nos 
meses de janeiro, fevereiro e março/2017.Valor Global: 
R$ 18.862,00 (dezoito mil oitocentos e sessenta e 
dois reais): Dotação Orçamentária: natureza de 
despesa 33919301. Programa de Trabalho 
10.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso 0100, tendo 
sido emitida pela contratante em 25/08/2017, a nota de 
empenho n" 2017ne01541 no valor de ,R$ 18,862,00 
(dezoito mil oitocentos e sessenta e dois reais). 
Processo Administrativo: 017301.000848/2017 - 
Fcecon Gabinete do Presidente da Fundação Centro de 
Controle de Oncologia do Estado do Amazonas - 
Fcecon. 

Manaus. 31 de ago 	e 2017. 

Marco António Rtcci orrea Junior 
Diretor presidente 	1104 3? 

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE 
ONCOLOGIA-FCECON. 
ESPÉCIE : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 
N°027/2017 - FCECON - 1008/2017 
Partes Contratantes' Fundação Centro De Controle De 
Oncologia Do Estado Do Amazonas - Fcecon E 
Empresa Instituto Med Clinica E Pediatria Do Amazonas 
5/5. Objeto: prestação de serviços especializados em 
plantões de urgência e emergência, no mês de maio 
2017. Valor Global; Rã 154.785,55 (cento e cinquenta 
e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos); Dotação Orçamentária: 
natureza de despesa 33909301, programa de trabalho 
10.302.3276.2250.0001, fonte de recurso 0121. tendo 
sido emitida pela contratante em 25/08/2017, a nota de 
empenho n°  2017ne01540. No Valor de RS 159.785,55 
(cento e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e 
cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Processo 
Administrativo: 017301.001210/2017 - Fcecon. 
Gabinete Do Presidente Da Fundação Centro De 
Controle De Oncologia Do E do Do Amazonas - 
Fcecon. 

Manaus, 31 De  aØ De 2017. 

Marco António Rico) Correa Junior 
Diretor Presidente 	p 04 3 7 
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órgão: COMISSÃO GERAL DE 
LICITAÇÃO-CGL 

Resenha: 166/17 - CGL 	 DATA: 04/09/2017 
A Comissão Geral de Licitação - CGL torna público, pare 
conhecimento dos interessados, o seguinte: 
Aviso de Licitação 
Endereço eletrônico: O Pregão Eletranico será realizado 
em sessão pública on une pela INTERNET. através do 
Portal de Compras do Governo do Estado do Amazonas - 
e-compres.AM. com endereço eletrônico tlips://www.e-
comeras arn.gov.b(. 
1.1)PE n° 108012017-GOL: Aquisição de Material 
Hospitalar, através da realização de Registro de Preços, 
para atender a SEFAZ. 
1.2)PE n° 10131/2017-CGL: Aquisição de Material 
Hospitalar, através da realização de Registro de Preços, 
para atender a SEFAZ. 
1.3)PE n° 1082/2017-CGL: Aquisição de Material 
Hospitalar, através da realização de Registro de Preços, 
para atender a SEFAZ. 
IMPE n° 1083/2017-CGL: Aquisição de Material 
Farmacológico, através da realização de Registro de 
Preços, para atendera SEFAZ. 
1.5)PE 	1089/2017-CGL: Aquisição de Material 
Farmacológico, através da realização de Registro de 
Preços, para atender a SEFAZ. 
IMPE n° 1095/2017-CGL: Aquisição de Material 
Farmacológico, através da realização de Registro de 
Preços, para atender a SEFAZ. 
1.7)PE n° 1086/2017-COL: Aquisição de Material 
Farmacológico, através da realização de Registro de 
Preços, para atender a SEFAZ. 
IMPE n° 1087/2017-CGL: Aquisição de Material 
Hospitalar, através da realização de Registro de Preços, 
para atender a SEFAZ. 
1.9IPE n' 1088/2017-CGL: Aquisição de Material 
Farmacológico (Acido Asar:abico. Hidralazina, Raninclina, 
Acido Acetilsalicilico e outros), através da realização de 
Registro de Preços, para atender a SEFAZ. 
1.10)PE n' 10/19/2017-CGL: Aquisição de Material de 
Laboratório (Glicerina, Glutainato, Microlube e outros). 
para atender as necessidades do Programa Estadual do 
Controle da Tuberculose/DVE da FVS / SUSAM. 
1.11IPE n• 1090/2017-CGL: Aquisição de Material 
Hospitalar (Curativo. Protetor Cutãneo. Solução de 
Limpeza de Feridas), através da realização de Registro de 
Preços, para atender a SEFAZ. 
1.12)PE n• 1091/2017-CGL: Aquisição de Material 
Quinado (Detergente Enzimático. Hipoclorito de Sódio, 
Alcool Egito° e outros), através da realização de Registro 
de Preços, para atender a SEFAZ. 
1.13)PE n' 1092/2017-CGL: Aquisição de Material, 
Hospitalar (Fixador Tubular, Curativo). através da' 
realização de Registro de Preços, para atender a SEFAZ. 
-Limite para Recebimento das Propostas das licitações 
acima relacionadas: dia 20 de setembro de 2017 ás 
09:00 horas. Inicio da sessão: dia 20 de setembro de 
2017 às 09:15 horas.  
2.1)PE n' 1093/2017-CGL: Aquisição de Material 
Hospitalar (Atadura de Crepe, Atadura Cessada,, arrinres 
da realização de Registro de Preços, para atender a 
SEFAZ. 
2.2)PE n' 1099/2017-CGL: Aquisição de Material 
Farmacológico (Danazol, Crvetiapina. Octreotida e outros), 
através da realização de Registro de Preços, para atender 
a SEFAZ. 
2.3)PE n° 1095/2017-CGL: Aquisição de Material 
Hospitalar (Lâmina para Bisturi. Equipo Infusão, Cânula de 
Guedel e outros), através da realização de Registro de 
Preços, para atender a SEFAZ. 
2.4)PE n° 1096/2017-CGL: Aquisição de Material 
Farmacológico (Alopurinot. Gencitabina, Letrozol e outrosl, 
através da realização de Registro de Preços. para atender 
a SEFAZ, 
2.5)PE n° 1097/2017-CGL: Aquisição de Matenar 
Farmacológico 	(Dexametasona. 	Cloridrato 	de 
Ondansetrona, Espironrelactona e outros). através da 
realização de Registro de Preços, para atender a SEFAZ 
2.6)PE 	1098/2017-COL: Aquisição de Material 
Farmacológico (Morfina. Fenitoine. Midazolan e outros). 
através da realização de Registro de Preços, para atender 
a SEFAZ. 
2.7)PE n 109912017-CGL: Aquisição de Material 
Hospitalar, através da realização de Registro de Preços, 
para atender a SEFAZ. 
2.8)PE C 1100/2017-CGL: Aquisição de EquipanientOS 
(Seladoras Banco de Sangue), para a atender as 
necessidades da FHEMOAM/SUSAM. 
2.9)PE n° 1101/2017-CGL: Aquisição de Material 
Hospitalar (Aparelho de BilaaP). Para atender as 
necessidades da SUSAM. 
2.10)PE n' 1102/2017-CGL: luislçpiWTAbegypitA 
Radiologia para atender as n cessidader d".  Oárdê 
Hospitalar do Municipio de San FOSr9g/do M P 	- 

J

SUSAM. 
2.11)PE n' 1103/2017-CGL:
uridica Especializada na Pres( Contrai 

	 soa 

de Ortopedia, em Regime de lantão. ara _vrdo_____J 
necessidades do Hospital de Guarnição e a a ima 	- 
SUSAM. 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 

021702- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Número Documento 
2018NE00028 

Data Emissão 
02/03/2018 

Gestão 

00007- FUNDOS 

Processo 

021702.000077/2017 

NE Original 

Credor 
84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA 

Liatação 
5 - Dispensa de Licitação 

Referência 
Art.24, X; 	Lei 8.666/93 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 
3 - Global 

Valor 

. 	293.063,96 

Unidade Orçamentária 	21702 	 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Programa Trabalho 	14.422.3247.2102.0001 	Gestão e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor 

Fonte Recurso 	02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903910 	 Locacao De Imoveis 

Municipio 	9999  - Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

f 	fio 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 125.598,84 	Abril 	 41.866,28 

Maio 	 41.866,28 	Junho 	 41.866,28 	Julho 	 41.866,28 	Agosto 	 0,00 

Setembro 	 0,00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0,00 	Dezembro 	 0,00 

Descrição dos Itens 

Unid. 
ias anual 

Descrição 
52940 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE 'MOVEIS DE PESSOA 
JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa juridica, conforme projeto básico 

Objeto. Locação de Imóvel: 6° Termo Aditivo ao contrato n° 004/2013 referente à prorrogação de prazo; Valor 
Global, Rb 502.395,36: Vigência: 17/07/2017 a 16/07/2016; Valor Empenhado: R$ 293.063,96 referente ao perlodc 
de 01 janeiro/2016 a 16 julho/2018; Valor mensal: R$ 41.866,28, Fundamento Legal Dispensa de Licitação, M1. 24 
Inciso X da Lei 8.666/93: Portaria n° 065/20136 SEJUS de 17 de junho de2013 MARCA: null 

Qtde Preço Unitário Preço Total 
293.063.9600 	293.063.96 

Certificados: 
Certificados: 

319.904.58 

01/01/2018 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 

Usuário Operador da NE: 

293.063,96 	Valor Disponível 

AV: ANDRE ARAUJO N°1500 -ALEIXO 
LUIS HENRIQUE TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE LINS 

26.840,62 

PROCONIAM 

FIS N° 
3, 

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

RelNeerM 



Departamento Jurídico. 

Solicito parecer jurídico a cerca da possibilidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato 

N° 004/2013/SEJUSC/FUDECON referente à prestação de serviço de locação do imóvel por mais 

06 (seis) meses. 

Manaus, 06 de julho de 2018 

Jefferson R os Pereira 

Chefe do Admini trativo Financeiro 

Fundecon/Am 

GÓVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

{— FROCONIA(ii I 
FiS Nt3 	1 

I .......... 
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- SEJUSC 
PROCON-AM 

Processo N." 053/2018-FUNDECON 

Interessado: SV INSTALAÇÕES 

Assunto: Renovação da locação do Prédio do PROCON/AM por mais 06 (seis) meses 

PARECER N. 30/2018-SJUR/PROCON/AM 

Senhor Gestor, 

Trata-se de análise de situação fático-jurídica que permite a renovação do 
contrato de locação do prédio que abriga a sede do Procon Amazonas. 

Instruem o presente feito: 

Despachos da Chefia do Financeiro/ Fundecon; 
Expediente resposta da empresa SV Instalações; 
Projeto Básico; 
Legislação do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor; 

1) Cópia da Ata da 2a. Reunião do Conselho Estadual de Defesa do 
Consumidor; 

Cópia do Termo de Contrato N.° 004/2013/PROCON/SEJUSC e seus 
respectivos termos aditivos; 

Cópia da documentação da empresa SV Instalações; 
Certidões Negativas da empresa SV Instalações; 
Cópia do Parecer N.° 94/2011- PA/PGE; 

Esclareça-se que o presente parecer fará a análise estritamente jurídica do feito, 
possuindo caráter opinativo, e abrangendo tão somente os aspectos legais e formais para 
regular instrução processual. 

É o relatório. 

Da análise do processo podemos concluir: 

O presente expediente, proveniente do Setor Financeiro do Procon/AM reporta-
se à prorrogação do contrato de locação em que a Administração Pública é locatária e 
solicita posição deste Setor Jurídico. 

Assim sendo, estando os presentes autos devidamente instruidos, entendemos 
por conhecer da renovação para a contratação objeto destes autos, bem como a minuta de 
despacho analisada, em atendimento ao parágrafo único do art. 38, VI, da Lei no 8.666, de 
1993, motivo pelo qual opinamos pela sua aprovação, verbis: 

Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor — PROCON/AM 
Av. André Araújo, n. 1.500 — Aleixo 
Fone: 092 3215-4002 3215-4010 
Manaus —AM CEP 69060-000 
E-mail:CiabSeC.procon(Wprocon.am.qov.br  
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA— SEJUSC 
PROCON-AM 

Seção IV 
Do Procedimento e Julgamento 
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio 
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 
inex igibil idade; 

Em princípio, faz-se relevante destacar algumas considerações sobre o 
tratamento doutrinário das espécies de contratos celebrados pela Administração Pública. 

A posição adotada pela maioria dos administrativistas brasileiros ressalta a 
existência de contratos administrativos com características próprias que os distinguem do 
contrato de direito privado. Referem critérios para diferenciar o contrato administrativo do 
contrato de direito privado: 

"1. Alguns adotam o critério subjetivo ou orgânico, entendendo que no contrato 
administrativo a Administração age como poder público, com poder de império 
na relação jurídica contratual: não agindo nessa qualidade, o contrato será de 
direito privado; 2. para outros, o contrato administrativo tem sempre por objeto 
a organização e o funcionamento dos serviços públicos; se tiver por conteúdo a 
prestação de atividade privada, será contrato de direito civil; 3. há quem 
diferencie o contrato administrativo pela finalidade pública, o que é contestado, 
sob a alegação de que a Administração, mesmo agindo sob regime jurídico 
privado, tem que agir com esse objetivo, sob pena de incidir em desvio de poder; 
4. outros entendem que é o procedimento de contratação que caracteriza o 
contrato administrativo, o que também não corresponde à verdade porque 
existem algumas formalidades que são exigidas, não pela natureza do contrato, 
mas pela presença da Administração e pela finalidade pública que ela tem que 
atender; é o caso da licitação, da forma, da motivação, da publicidade; 5. 
finalmente, há aqueles para os quais o contrato administrativo se caracteriza 
pela presença de cláusulas exorbitantes do direito comum, assim chamadas 
porque estão fora da Orbita (ex orbita) do direito comum e cuja finalidade é a de 
assegurar a posição de supremacia da Administração em relação ao particular; 
assim são as cláusulas que asseguram o poder de alteração unilateral do 
contrato, a sua rescisão unilateral antes do prazo, a imposição de penalidades 
administrativas e tantas outras analisadas além." 

Neste sentido, "somente quando derrogadas, pela norma publicista, as 
orientações dadas pelo direito privado, é que se deixará de encontrar, aí, a disciplina ou 
regramento dispensados a determinada situação em detrimento da solução ofertada pela 
norma ou preceito de natureza privada " (Marcos Juruena Villela Souto e Ana Beatriz 
Rutowitsch Bicalho. Locação de Imóveis pela Administração Pública. Boletim de Direito 
Administrativo. Maio/99). 

Mesmo nós denominados contratos de direito privado da Administração, esta 
não pode abdicar de algumas de suas prerrogativas, tais como as exigências de forma, de 
procedimento, de competência e de finalidade, haja vista que a atuação da Administração 
Pública está sempre orientada ao atendimento do interesse público. 

Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor - PROCONJAM 
Av. André Araújo, n. 1.500 -Aleixo 
Fone: 092 3215-4002 3215-4010 
Manaus -AM CEP 69060-000 
E-maiJoabsec.proconcOprocon.am.gov.br  



Programa Estadual de Proteção. Orientação e Defesa do Consumidor— PROCON/AM 
Av. André Araujo, ri. 1.500 —Aleixo 
Fone: 092 3215-4002 3215-4010 
Manaus—AM CEP 69060-000 

E-mail:gabSeC procon@procon am gov.br  
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA — SEJUSC 
PROCON-AM 

Quanto à duração do contrato de locação, Maria Sylvia Zanella Di Pietro faz a 
seguinte afirmação: 

"...cada vez mais a terminologia "contratos privados da Administração" cede 
passo à de "contratos regidos predominantemente pelo direito privado", mais 
tecnicamente exata, mais consentânea com a realidade dos . jatos.". 

Assim, a Administração sempre está subordinada ao direito público no que se 
refere ao motivo, finalidade, competência, forma e procedimento de seus contratos. 

A Lei n° 8666/93 trata dos contratos cujo conteúdo seja regido, 
predominantemente, por norma de direito privado, entre os quais encontra-se a locação em 
que o Poder Público figure como locatário, no artigo 62, parágrafo 3°, inciso I, que tem a 
seguinte redação: 

"Art. 62. 

(---) 
§ 3°. Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas 

gerais, no que couber: I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação 
em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, 
predominantemente, por norma de direito privado..." 

Embora sob polêmica, parte considerável da doutrina classifica o contrato de 
locação como contrato de direito privado da Administração e, conseqüentemente, 
submetido fundamentalmente aos preceitos de direito privado. 

Quanto à duração do contrato de locação, assevera Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro: 

"os contratos de direito privado celebrados pela Administração, por força do 
art. 62, § 30, que manda aplicar aos "contratos de seguro, de financiamento, de 
locação em que o Poder Público seja locatário e aos demais cujo conteúdo seja 
regido, predominantemente, por norma de direito privado", o disposto nos arts. 
55 e 58 a 61, o que exclui, expressamente, o art. 56, pertinente à exigência de 
garantia, e o art. 57, pertinente aos prazos." 

Portanto, esta doutrinadora entende que não se aplica a restrição contida no 
caput do artigo 57 aos contratos de direito privado celebrados pela Administração, por 
força do art. 62. § 3°, que manda aplicar aos contratos de locação em que o Poder Público 
seja locatário o disposto nos artigos 55 e 58 a 61, o que exclui o artigo 57, pertinente aos 
prazos. 

Nesta linha, Alice Maria Gonzalez Borges diz que na "parte relativa à duração 
do contrato (inc. VI) e das garantias oferecidas pelo locatário (inc. VII), há de prevalecer a 
legislação civil aplicável às locações, já que tais dispositivos não foram expressamente 
destacados pelo art. 62, § 3°, da Lei 8.666/93, e, evidentemente, não se adaptariam às 
peculiaridades do contrato de locação". 
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA— SEJUSC 
PROCON-AM 

Entretanto, a doutrinadora prossegue, lembrando que "reina diversidade de 
orientação" quanto ao prazo das locações: 

"É certo que a Lei n°8.666/93 não se referiu à espécie. diferentemente do Dec.-
Lei n° 2.300/86, que, no art. 47, § 3°, excepcionava expressamente, do limite 
máximo qüinqüenal, as contratações para a locação de bens imóveis para o 
serviço público. É certo, também, que a Lei n°8.245, em seu art. 56, parágrafo 
único, dispõe sobre a prorrogação automática dos contratos, em locações não-
residenciais, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias, sem 
oposição do locador, convertendo-se os mesmos, assim, em contratos por prazo 
indeterminado, sem limite de duração. 

Não obstante, em muitos setores, nota-se a preocupação de estipularem os 
contratos o prazo de doze meses, e de serem os mesmos prorrogados ou "renovados" 
anualmente, através de termo aditivo, certamente para indicação das dotações 
orçamentárias específicas. 

Já Marcos Juruena Villela Souto e Ana Beatriz Rutowitsch Bicalho, na obra 
citada, frisam que: 

"locação é um negócio de tempo variável, podendo ser convencionado por 
tempo determinado ou indeterminado, salvo quando a Administração é parte, eis 
que a ela são vedados contratos de prazo indeterminado". Entretanto, "ao 
término de seu contrato de locação, a Administração poderá firmar novo 
contrato afim de permanecer no imóvel locado" (grifei). 

E prosseguem: 

"No que tange à renovação deste contrato, entende-se que este poderá ser 
prorrogado. nos termos do direito privado, sempre que assim quiserem as 
partes, desde que nunca por prazo superior a cinco anos. Não é possível, 
portanto, a prorrogação por prazo indeterminado. Se após esse prazo ainda 
houver interesse no imóvel, a solução é a assinatura de novo contrato, com nova 
justificativa da dispensa de licitação; concilia-se, assim, a legislação privada 
com a limitação imposta à Administração Pública" (grifei). 

Nesta linha, diante da diversidade de posições, pode a Administração decidir 
pela prorrogação anual através de termo aditivo (se o instrumento contratual estabelece o 
prazo de um ano para a prorrogação da locação) ou assinatura de novo contrato, com nova 
justificativa da dispensa de licitação. Ao término do contrato de locação, a Administração 
pode firmar novo contrato a fim de permanecer no imóvel locado. 

Assim, a solução mais adequada, em termos gerais, parece ser a prorrogação 
através de termo aditivo até expirar o período inicial de cinco anos. Posteriormente, para 
conciliar a legislação privada com a limitação imposta à Administração, sugere-se a 
assinatura de novo contrato com nova justificativa da dispensa de licitação. Ocorre que no 
presente caso devido a urgência vez que não foi concretizado o novo processo licitatório 

Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor- PROCON/AM 
Av, André Araújo, ri. 1.500 -Aleixo 
Fone: 092 3215-4002 3215-4010 
Manaus - AM CEP 69060-000 
E-mailtiabseelproconRprocon.am.gov.br  
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É o parecer, salvo melhor juízo. 

PR@ 
CON GOVERNO DO ODIADO DO 

AMAZONAS 'A‘L.5.2,0NA.s 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA — SEJUSC 
PROCON-AM 

cabível a prorrogação em 180 dias segundo a inteligência do art. 24, inciso IV da Lei n° 
8.666, verbis: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

Ademais, convém salientar que a Administração deve atuar sempre vinculada 
ao atendimento de uma finalidade pública, e, como corolário lógico desta vinculação, surge 
a necessidade de publicização dos atos praticados, de modo a possibilitar a incidência de 
um controle finalístico da atividade pública conferida, ocorrendo a necessidade do 
aditamento contratual para a "renovação" do contrato de locação do imóvel. 

Em relação à prorrogação do contrato, há a obrigatoriedade de que seu prazo 
seja determinado, haja vista que para a Administração é vedado o contrato com prazo de 
vigência indeterminado, o que verifica-se que no caso em tela já está atendido. 

Na presente manifestação foram enfocados apenas aspectos legais com base 
nos elementos fornecidos, não sendo pertinente analisar os critérios de conveniência e 
oportunidade. 

Assim sendo, estando os presentes autos devidamente instruídos, entendemos 
por conhecer o pedido de renovação para a contratação objeto destes autos, bem como a 
minuta de despacho analisada, em atendimento ao parágrafo único do art. 38, VI, da Lei no 
8.666, de 1993, motivo pelo qual opinamos pela sua aprovação. 

A 
Manaus, 09 de,julho de 2018. 

Maurpoi 	 rasil 
1/42he e did d ik) 

SJUlyPEOCONMM. 

DESPACHO: De acordo com o parecer exarado pela Chefia do Jurídico. Retornem-se os 
autos ao Setor Financeiro para as providências junto ao sistema e-compras/Sefaz. 

Manaus, 09 de julho de 2018. 

Fraxe Campos 
Ordenador de Despesas 

FUNDECON /AM 

Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor - PROCON/AM 
Av. André Araújo, n. 1.500 - Aleixo 
Fone: 092 3215-4002 3215-4010 
Manaus -AM CEP 69060-000 

E-maieciabsec.procon@procon.am.ciovbr 

PROCON/Ard 
FIS N° 	.6  

QX 
5 



24/07/2018 	 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLasp  

CAI 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	84089358/0001-22 

Razão Social: s V INSTALACOES LTDA 

Nome Fantasia:sv: 
Endereço: 	AV COSME FERREIRA 2116 / COROADO / MANAUS / AM / 69082-230 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 07/07/2018 a 05/08/2018 

Certificação Número: 2018070707125195629959 

Informação obtida em 24/07/2018, às 12:00:23. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

PROCONiAT 
EIS Na...4f* 	.1 
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SERVIÇOS AO CIDADÃO 24/07/2018 

Poro você 
poro todos 
os brasileiros CAL 4:1!  ACÉSSÉ SUA CONTA 

Navegue pela CAIXA 

Nome SERVIÇOS A() CIDADÃO ! FGTS Empresa Consulta 
11 Ajuda 
	 Regularidade do Empregador Situaçáo cie Regularidade do Empregador 

1 Histórico do Empregador 

:: Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CU concedidos 
nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na 
vigência da Oscular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 
2001, 

Inscrição: 84089358/0001-22 
Razão Social: 5V INSTALACOES LTOA 
Nome Fantasia: SVI 

Data rIc 6suissão.: patd de   veuedi:de 	Namoro do OVE 

07/07/2018 	07/07/2018 a 05/08/2018 2018070707125195629959 

18/06/2018 	18/06/2018 a 17/07/2018 2018061805532885707420 

30/05/2018 	30/05/2018 a 28/06/2018 2018053007021192459799 

11/05/2018 	11/05/2018 a 09/06/2018 2018051107274327007838 

22/04/2018 	22/04/2018 a 21/05/2018 2018042206515688263573 

03/01/2018 	03/01/2018 a 02/05/2018 2018040306442771618170 

15/03/2018 	15/03/2018 a 13/04/2018 2018031507383557318513 

24/02/2018 	24/02/2018 a 25/03/2018 2018022408161.043021700 

05/02/2018 	08/07/2018 a 06/03/2018 2018020518135007223827 

17/01/2018 	17/01/2018 a 15/02/2018 2018011709495763547934 

29/12/2017 	29/12/2017 a 27/01/2018 2017122909210451082198 

10/12/2017 	10/12/2017 a 08/01/2018 2017121009154960765412 

21/11/2017 	21/11/2017 a 20/12/2017 2017112104313218371665 

02/11/2017 	02/11/2017 a 01/12/2017 2017110203595774064917 

14/10/2017 	14/10/2017 a 12/1112017 2017101406301235410972 

25/09/2017 	25/09/2017 a 21/10/2017 2017092503335565120799 

06/09/2017 	05/09/2017 a 05/10/2017 2017090604013645991.129 

18/08/2017 	18/08/2017 a 15/09/2017 2017081804381673656813 

30/07/2017 	30/07/2017 a 28/08/2017 2017073003381504264710 

11/07/2017 	11/07/2017 a 09/08/2017 2017071104501312179895 

22/06/2017 	22/06/2017 a 21/07/2017 201.7052203565426038803 

03/06/2017 	03/06/2017 a 02/07/2017 2017060304123609511500 

15/05/2017 	15/05/2017 a 13/06/2017 2017051502324581243858 

26/04/2017 	26/04/2017 a 25/05/2017 2017042603024773778443 

07/04/2017 	07/04/2017 a 06/05/2017 2017040703165787005140 

19/03/2017 	19/03/2017 a 17/04/2017 2017031902590556530824 

28/02/2017 	28/02/2017 a 29/03/2017 2017022802475649048418 

09/02/2017 	09/02/2017 a 10/03/2017 2017020903502732521405 

21/01/2017 	21/01/2017 a 19/02/2017 201 7012105324860660967 

02/01/2017 	02/01/201.7 a 31/01/2017 2017010204022513054721 

14/12/2016 	14/12/2016 a 12/01/2017 2016121403453781340650 

25/11/2016 	25/11/2016 a 24/12/2016 2016112503561268448593 

06/11/2016 	06/11/2016 a 05/12/2016 2016110503504615405977 

18/10/2016 	18/10/2016 a 16/11/2016 2016101804090330801410 

h0ps://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/CrUCrf/FgeCfSHistoricoStatusRegulasp  
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24/07/2018 	 SERVIÇOS AO CIDADÃO 

29/09/2016 	29/09/2016 a 28/10/2016 2016092903261454873616 

10/09/2016 	10/09/2016 a 09/10/2016 2016091003124376451759 

22/08/2016 	22/08/2016 a 20/09/2016 2016082202503992025892 

03/08/2016 	03/08/2016 a 01/09/2016 2016080303345174218249 

31/03/2001 	31/03/2001 a 30/04/2001 2001033100005508013007 

28/02/2001 	28/02/2001 a 31/03/2001 2001022800005505013006 

31/01/2001 	31/01/2001 a 28/02/2001 2001013100005508013005 

Resultado da consulta em 24/07/2018 as 11:58:13 

Dúvidas mais Frequentes 

O uso destas informaçOes para os fins previstos em lei deve ser precedido 
de verificação de autenticidade no sue da Caixa: www.caixa.gov.br  

21 
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PODER. JUDICIAM() 
JUSTTCA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: S V INSTALACOES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.089.358/0001-22 

Certidão n°: 154707217/2018 
Expedição: 24/07/2018, às 12:.J2:45 

Validade: 19/01/2019 -4-_,..1.8-T-(cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que 	 V INSTALACOES LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  

84.089.358/0001-22, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

PROCON/AM 
As N. É, à 
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24/07/2018 	 https://stm.manaus.am.gov.br/stm/serviet/hwydocumentos_v3  

PREFEITURA DE MANAUS 	• 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - 
SEMEF 

CND No 	 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

r
73909/2018 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE : $ V INSTALACOES LTDA 

ENDEREÇO : AVENIDA COSME FERREIRA, No: 2116, CEP: 69082230 

BAIRRO : 	COROADO 	COMPLEMENTO: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 6011501 

CNPJ/CPF : 84089358000122 

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados 
relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

21/05/2018 
Tributos — 

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS ***** 
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS ***** 

************************************************************************** 

************************************************************************** 

************************************************************************** 

************************************************************************** 

************************************************************************** 

************************************************************************** 

************************************************************************** 

************************************************************************** 

Certidão expedida com base no Decreto no. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011 

__- 

VÁLIDA ATÉ 19/08/ 2018 ,....._...------- 
 

A FAZENDA MUNICIPAL PODE RA COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE  
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO 
COMPREENDIDOS. O . 	.,-. 

VALIDAÇÃO 

CND N°73909/2018 

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e 
Serviços 	SEMEF ATENDE 	(http://semefatende.manaus.am.gov.br/) 	e 	infome 	a 	chave 	de 	validação 
DE8.865.426.0CD. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no 
CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado. 
Cadastrado em: 21/05/2018 

PROCON/AP.1 
FIS hl> 
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Certidão N° Data e Hora 

25238060 29/06/2018 
07:39:54 Hs 

Governo do Estado do Amazonas 
Secretaria de Estado da Fazenda 
Secretaria Executiva da Receita 
Departamento de Arrecadação 

29/06/2018 	 Certidão Negativa 

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Válida até 29/07/2018 

RAZÃO SOCIAL 	S V WSTALACOES LTDA 
ENDEREÇO 	AVE COSME FERREIRA, NRO 2116,COROADO,MANAUS-AM, CEP69.082.230 
INSCRIÇÃO 	04.122.284-9 ESTADUAL 
SITUAÇÃO 	Ativo / Sit. Deb.Normal CADASTRAL 
CNAE 	 Comércio varejista de material elétrico 

CNPJ 84.089.358/0001- 
22 

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico que de 
acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Divida Ativa do Estado do Amazonas, 
correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima 
identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos 
inscritos ou não na Divida Ativa do Estado. 

Para efeito de validação desta certidão, consultar: littp://www.sefaram.gov.br  

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz 

1 	

PROCON/Ail l 
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validação de Certidão Negativa 

Razão Social: 5V INSTALACOES LTDA 

CNP): 
	

84.089.358/0001-22 
	

'Inscrição : 
	

4.122.284-9 

Situação 
	

!Ivo 

PRO,CON/P:, 
Fiá N°  /6H  

P14  1:4;i 	11 

24/07/2018 	 Validar Certidão Negativa 

Atendimento Offline 

Certidão(25238060) válida até 29/07/ 2018 
Certidão Negativa de Débitos 

( 	Voltar] 

http://online.sefaz.antgover/CedidaoNegativa/ValCedidao.ase 	 1/1 



24/07/2018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: S V INSTALACOES LTDA 
CNPJ: 84.089.35810001-22 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de Certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:16:24 do dia 24/07/2018 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 20/01/2019.4./ 
Código de controle da certidão: 3A1E.B696.F579.A2CB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará 'este documento. 

N° EIS 	6V,  
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24/07/2018 

BRASIL 	Acesso à informação 

r 	asks-,  Receita Federal 

Confirmação de Autenticidade da Certidão 

Participe 	Serviços Legislação Canais 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 84.089.358/0001-22 

Data da Emissão : 24/07/2018 

Hora da Emissão : 09:16:24 

Código de Controle da Certidão : 3A1E.B696.F579.A2CB 

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/07/2018, com validade até 20/01/2019. 

Página Anterior 

1AS 
PROCON/AM 

Ncr  6,  413  i 

ASS. • 	, 
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24/07/2018 	004117990 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Comarca de Manaus 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO  

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 

CERTIDÃO N°: 004117990 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 
23/07/2018, Certifico NADA CONSTAR em nome de: 

SV INSTALAÇÕES LTDA, vinculado ao CNPJ: 84.089.358/0001-22. ************************* 

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias. 

Manaus, terça-feira, 24 de julho de 2018. 

PEDIDO N°: 

     

004117990 

     

                        

                         



Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
	

UsudrIo.  Luis Hen (Xe Tupinanb 
IP: 177.60.10.189 

RoirRecebintestoWatundrte 
	Encerrar 

Entrega da NE ao Fornecedor 

eCompras Amazonas 
	 Página 1 de 1 

1 Requisição 1 SRP & BP 1 Licitação 1 Gerenciamento [ Catalogo Suporte I Gestão L Cadastro 1  ti,repru o .khisita  Pre encial I  

S5CCIAPIA Dê ESTADO DA 'FAZENDA 

ta ADITIVO 0007/2018 

REQUISIÇÃO DE ITEM - ADITIVO 000712018 

t. Requisição It Aditivo de Contrato if Filtro para requisição de aditivo 

Requisição enviada com sucesso. Aguarde a análise do processo. 

DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO DE ITEM 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

AV. BRASIL, S/N 

COMPENSA II - MANAUS - Amazonas 

CEP: 69036-110 

Data: 16/07/2018 

Status: Aguardando Processo 

Unidade Orçamentaria: 021702- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Valor Total Previsto: 114.434,48 

Elaborado Por: Luis Henrique Tupinanbá de A. Lins 

Fone/Fax: 3215-4010 

Celular: 99503-9E115 

E-mail: luis.lins@procon.am.gov.br  

Arquivos Anexados: 

GRUPO 019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Rem 
	 Valor Unitário 

1- 000038-01 (ID -52940) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURIDICA, 
	 228868,96 

Descrição: locação de imóvel de pessoa juridica, conforme projeto básico 

Observação: 7 termo aditivo ao contrato N°004/2013. Processo de referência: 021108.000889/2013 

OBSERVAÇÃO 

Quantidade 
0,5 loc anual 

ELEMENTOS DE DESPESA 

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

(ff® Retornar 
	

Fechar 

Navegador 
	

Correio 	Busca 
	 Agenda 	Calculadora 

https://www.e-compras.am.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/seg/sistema.asp  
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ADITIVO 0008/2018 

F Requisição i^ Aditivo de Contrato 	Filtro para requisição de aditivo 

Requisição enviada com sucesso. Aguarde a análise do processo. 

REQUISIÇÃO DE ITEM - ADITIVO 0008/2018 

DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO DE ITEM 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

AV. BRASIL, S/N 

COMPENSA II - MANAUS - Amazonas 

CEP: 69036-110 

Data: 16/07/2018 

Status: Aguardando Processo 

Unidade Orçamentária: 021702- FUNDO ESTADUAL 
CONSUMIDOR 

Valor Total Previsto: 251.197,68 

Elaborado Por: Luis Henrique Tupinanbá de A Lins 
Fone/Fax: 3215-4010 

Celular: 99503-9815 

E-mail: lu is. lins@procon .am.g ov.br  

Arquivos Anexados: 

GRUPO 019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 
Rem 
	

Valor Unitário 
1 - 000038-01 (ID -52940) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURIDICA, 	 502395,36 
Descrição: locação de imóvel de pessoa juridica, conforme projeto básico 
Observação: 7 termo aditivo ao contrato N°004/2013. Processo de referência 021108.000889/2013 

OBSERVAÇÃO 

ELEMENTOS DE DESPESA 

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURlDICA 

8 Retornar® In 

PROCON/AM 
EIS N°  69)  

https://www.e-compras.am.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/reqcompra/exibe_ListareqC... 16/07/2018 
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Processo Aprovado com sucesso. 

PROCESSO DE COMPRA - 021702.000053/2018 

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

AV. BRASIL. S/N 

COMPENSA II - MANAUS - Amazonas 

CEP: 69036-110 

Unidade Solicitante: 021702- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Unidade Interessada, 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Data de Criação: 16/07/2018 14:45:23 
Criador: Luis Henrique Tupinanba de A. Lins 

Tipo do Processe: ADITIVO/AROSTILAMENTO 

Status: Regularizado • Homologado 

Valor Total: 251.197,68 

Objeto do Processo: 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°004/2013 	%MO do Pedido: TERMINO DA VIGÊNCIA St° 
LOCAÇÃO PE IMÓVEL SEDE 00 PROCON-AM , PRORROGAÇÃO DE 
VIGÊNCIA DE PRAZO POR MAIS 06{SEISIMESES. 

fl 	 Requisição 	- ADITIVO 000812018 

Item 	 código 	vi. Previsto 	 Quantidade 

1 - (10-52940) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, 	000036-01 	502.395,3600 	 1 loc anual 
Descrição: locação de imóvel de pessoa jurldica, conforme projeto 
básico . 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 7 termo aditivo ao contrato 
N°004/2013. Processo de referencia: 021108 000889/2013. 
As informações adicionais lotam lançadas pelo fUnCr011atiO Luis 
Henrique Tupinanbà de A. Tia da UG 21702- FUNDO 
ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR e não podem 
contrariar o descritivo do Rem (ID-52940) 

VI. Total 

251.197,68 

Local de Entrega: Elementos de Despesa: 
3.3.90.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS' PESSOA 
JURÍDICA 

FONTES DE RECURSO 

1000000 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro 

8 Retornar (5.. Imprimir 

Navegador Correio 	Mesa 	Agenda 	Calculadora 

PROCON/AN1 
EIS No  (39  

ss. 
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Processo Aprovado com sucesso, 

PROCESSO DE COMPRA - 021702.000053/2018 

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

AV. BRASIL, S/N 
COMPENSA II - MANAUS - Amazonas 

CEP: 69036-110 

Unidade Solicitante: 021702- FUNDO ESTADUAL DE 
CONSUMIDOR 

Unidade Interessada: 021702- FUNDO ESTADUAL D 
CONSUMIDOR 

Data de Criação: 16/07/2018 14:45:23 

Criador: Luis Henrique Tupinanba de A. Lins 

Tipo do Processo: ADITIVO/APOSTILAMENTO 

Status: Regularizado - Homologado 
Valor Total: 251.197,68 

Objeto do Processo: 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°004/2013 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO PROCON-AM , PRORROGAÇÃO DE 
VIGÊNCIA DE PRAZO POR MAIS 06(SEIS)MESES. 

Razão do Pedido: TERMINO DA VIGÊNCIA 

Requisição - ADITIVO 0008/2018 

Item 
	

Código 
	

VI. Previsto 
	

Quantidade 

1 - (ID-52940) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURIDICA, 	000038-01 	502.395,3600 
	

1 loc anual 
Descrição: locação de imóvel de pessoa juridica, conforme projeto 
básico. 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 7 termo aditivo ao contrato 
N°004/2013. Processo de referência: 021108.000889/2013. 
M informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Luis 
Henrique Tupinanba de A. Lins, da UG 21702- FUNDO 
ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, e não podem 
contrariar o descritivo do item (ID-52940) 

Local de Entrega: 
	

Elementos de Despesa: 
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC 
JURÍDICA 

FONTES DE RECURSé 

1000000- Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro 

Reti 

PROkON/AM 
FIS 

auie 
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Encerrar Nome 7  Help e Suporte Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 	Usuário: Luis Henrique Tupinanbâ de A. 
IP: 177.66.10.189 

Requisição l SRP F,L BP F Licitação Gerenciamento 1 Catálogo 1 Suporte 1 Gestão l Cadastro r eRecebimento Licit. Presencial 1 

SECRETARIA DE ESTADO DA IAZENDA 

Imprimir 

AUTORIZO: em I 6 /01-/ deliS 

OS 
~7'a  •  

" 
'FINDEC°t\ii AM  8 Retornar 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO CONFERE: em 	/ 	/ 

SALDO ANTERIOR DEDUÇÃO 

R$ 251.197,68 AGENTE cjRÇAMENTÃRIO 

SALDO ATUAL 

DESPACHO DA EXM° SR. SECRETÁRIO DE ESTADO 

ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

X - AUTORIZADO A DESPESA, EMPENHE-SE 

eCompras Amazonas Página 1 de 1 

ej ADITIVO 0008/2018 	ADITIVO 0007/2018 

s,  Requisição s,  Definição de Processos 	Despacho de Processo de Compra 

PROCESSO N° 
021702.000053/2018 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA 

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO 

NAD - N° 

EMPENHO - N° 

DATA 	6/07/2018 

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 

ORGÃO: 
	

CÓDIGO 
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

	
021702 

FONTE DE RECURSO 

1000000- Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 

ELEMENTO ESPECIFICAÇÃO 
SALDO 

ANTERIOR DEDUÇÃO ATUAL 

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 251.197,68 

... 
, jp Md 

arme wr 
Solicito de V. Ex° autorização para que seja(m) adquirido(s) o(s) material(is) ou executado(s) o(s) 	 105"""-Vciinte‘ kW Áltrao serviço(s) abaixo discriminados. em 	/ 	/ 

CHEFE DO 	A-ClinrWhIVO 

CADASTRO N° 
	

CREDOR 

ENDEREÇO 

ITEM UNID. QUANT, 
VALOR 
UNIT. ESPECIFICAÇÃO VALOR 

TOTAL 

loc 
anual 0, 5 

R$ 
502.395,36 

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de 
pessoa juridica, conforme projeto básico 

R$ 
251.197,68 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
TERMINO DA VIGÊNCIA 

Navegador Correio 	Busca 	 Agenda 	Calculadora 

PROCION/AM 
AS N° 	I  

 

   

     

https://www.e-compras.am.gov.br/mercano/aplicacao/asp/seg/sistema.asp  16/07/2018 
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA— SEJUSC 
PROCON-AM 

7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N." 
004/2013, CELEBRADO entre ESTADO DO 
AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA 
DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA, por meio do 
FUNDO ESTADUAL de DEFESA do 
CONSUMIDOR — FUNDECON e a empresa SV 
INSTALAÇÕES LTDA. 

CONTRATANTE: ESTADO DO AMAZONAS, 	por 	intermédio 	da 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - 
SEJUSC, situado à Rua Bento Maciel, 02, Conjunto Celetramazon, Adrianópolis, CEP: 
69057-300, em Manaus, Criada pela Lei n° 4.163 de 09 de inarço de 2015, neste ato 
representada por sua Secretária Titular, a Sra. EL1ANE FERREIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, portadora do RG n° 0997165-3 SSP/AM e CPF n° 406.824.552-53, residente e 
domiciliada nesta cidade, na Rua Cruzeiro n° 652, casa 01, Bairro Betânia. Por meio do 
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON/PROCON. 
inscrito no CNPJ n° 02.429.933/0001-24, com sede na Avenida André Araújo, em 
Manaus/AM, CEP 69060-000, representado pelo Gestor do PROCON, Sr. JALIL FRAXE 
CAMPOS, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n° 2021592-4 SSP/AM e CPF n° 
929.896.672-53, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida Humberto Calderaro Filho, 
n° 830, Adrianópolis, de acordo com a subdelegação de competência, constante do decreto do 
Governador do Estado do Amazonas, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 
25 de junho de 2018. 

CONTRATADA: S. V. INSTALAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 84.089.358/0001-22, 
localizada nesta cidade, na Rua Santos Dumont, n° 495, Beco do Macedo, Bairro N. S. das 
Graças, neste ato representado pelo Sr. EDMILSON SALVIANO, portador da Carteira 
Profissional n° 5436-D, CREA-PA e CPF n° 157.223.684-15, de acordo com a representação 
legal que lhe é outorgada. 

Os CONTRATANTES acordam e têm entre si justos e avençados, e celebram o presente 
termo aditivo ao contrato n° 004/2013, instruido no Termo de Contrato referente ao serviço de 
Locação do Imóvel onde funciona a sede do PROCON/AM, sujeitando-se as partes às normas 
disciplinares da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas4 

,/ 

Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor — PROCON/AM 
Av. André Araújo, n. 1.500 —Aleixo 
Fone: 092 3215-4002 .3215-4010 
Manaus —AM CEP 69060-000 

E-matqabsec.procon(Wprocon.amtiov.br  
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC 
PROCON-AM 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original 

por mais 06 (seis) meses, sem reajuste, a contar de 17/07/2018 a 16/01/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR 

valor mensal do contrato será de R$ 41.866,28 (quarenta e um mil oitocentos e sessenta e 
seis reais e vinte e oito centavos). O valor global é de R$ 251.197,68 (duzentos e cinqüenta e 
um mil cento e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos). Equivalente a prorrogação da 

vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. 

§ 1°. Para fins de pagamento, será considerado o mês fechado, sendo o pagamento primeiro 

mês da locação efetuado da seguinte forma: 
- 14 (quatorze) últimos dias í do mês de julho, serão pagos pelo novo exercício do contrato, á 

saber, R$ 19.537,56 (dezenove miF quinhentos e trinta e sete reais e cinqüenta e seis 

centavos); 

§ 2°. O valor mensal para os 05 (cinco) meses subseqüentes terão o valor fixo de R$ 
41.866,28 (quarenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA PUBLICAÇÃO 

CONTRATANTE deverá providenciar, ás suas expensas, a publicação do extrato do 
presente termo aditivo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 

no prazo de vinte dias daquela data. 

CLÁUSULA QUARTA — DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original ora 

aditado. 

CLAÚSULA QUINTA — DO FORO 

foro do presente contrato é o da cidade de Manaus, com expressa renúncia da 
CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, poimais privilegio que seja./  

Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor - PROCON/AM 
Av. André Araújo, ri. 1.500 -Aleixo 
Fone: 092 3215-4002 3215-4010 
Manaus -AM CEP 69060-000 

E-mailuabsec.proconaprocon.am.gov.br  
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC 
PROCON-AM 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que produza seus legítimos e legais efeitos, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Manaus/AM, 17 de julho de 2018 

CONTRATANTE: 

ELIANE 	IRA DA SILVA 
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania — SEJUSC 

1 

ALIL FRAXE CAMPOS 
Gestor do PROCON/AM 

CONTRATADA: 

4L—SiffrSÁTVIA-NO 

Diretor da empresa SV INSTAÇÕES 

TESTEMUNHAS: 

s./ 

ogcnoa 4\ 9), Sos-ce, 

Programa Estadual de Proteção. Orientação e Defesa do Consumidor - PROCON/AM 
Av. André Araújo, ri. 1.500 -Aleixo 
Fone: 092 3215-4002 3215-4010 
Manaus -AM CEP 69060-000 
E-mail,ClabSeC.procon(Wprocon.am.qov.br  
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SEAS-Secretaria de Estado da Assistência Social 
PORTARIA Pr. 0239/2018-GSEAS 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEAS, no uso de suas atribuições legais; 
RESOLVEautorizar à concessão de adiantamento, dentro do que se 
preceitua o Decreto n° 16.396/94, no seu artigo4°. inciso, a servidora: 
I -DANNIELLE SCHRANN CORDEIRO 
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
33903089-4.000,00 (quatro mil reais); 
PRAZO DE APLICAÇÃO:90 (noventa)dias; 
PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30(trinta)dias. 
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEAS, em Man s, 30 de julho de 2018. 

11.-ZA:(21LENA MONI A MENDES PEREZ 
Secretária de Estado da Assistência Social 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER 

PORTARIA N°83/2018 -SEJEL 
ALTERA o Detalhamento da 
5, qua Despesa para o exercício de 2018, aprovado na Lei Orçamentária 
n°4.540, de 29 de dezembro de 201 7 e em seus créditos adicionais. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o disposto no art. 45 da Lei n°4.506, de 21 de agosto de 2017. 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas dassificaçx5es das 
despesanto aos subtítulos e/ou asmodalidades do gasto, 
.RESOLVE: 
1-Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercido de 2018, da Unidade 
Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria; 
li-Anexo 1: com uma movimentação no valor de 
RE 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS); 
III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos ao dia 02 de julho de 2018. 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E 
LAZER. 

Manaus, 31 de julho de 2018. 
/tas ee‘ SI471•14 

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA 
Secretário de Estado 

PoTtarla 	 nele .SEJEL 
ANEXO I 

270N SECRETARIA DE ESTADO DÁ JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER 

27101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Futicada ffloaRamÁncs Zro  GRP" 
DETALHARERTO 

SUPLEMEMAÇÃO 1 	~SEM 
NO REG moinas) nro REG vALoPPIN 

Protão de INIpale • Iam 
27.812.3271E21 A 3 285 3340 0008 80.000.00 3E0 C031 50.000.00 

TOTAL (RI) 95 560E00 

SEJUSC 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA/FUN DECON 

EXTRATO 
ESPÉCIE: zr• Termo Aditivo ao Contrato n' 004/2013-SEJUSC/FUNDECON; 
DATA DA ASSINATURA: 17/072018; PARTICIPES: Estado do Amazonas, 
por intermédio da SEJUSC, através do Fundo Estadual de Defesa do 
Consumidor - FUNDECON e SV INSTALAÇÓES LTDA; OBJETO: 
Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 06 (seis) 
meses, sem reajuste; VALOR GLOBAL: RS 251.197.68 (duzentos e 
cinqüenta e um mil cento e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos); 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária: 021702; Programa de 
Trabalho: 14.422.3247.2102.0001; Fonte de Recurso: 01000000; Natureza 
de Despesa: 33903910: Nota de Empenho n' 2018NE00048, no valor de RS 
251.197.68 (duzentos e cinqüenta e um mil cento e noventa e sete reais e 
sessenta e oito centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: De 17/07/2018 a 
16/01/2019; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo: n' 
021702.000053/2018 - FUNDECON. 

Manaus, lide Julho  de 2018. 

JA 	RAXE CAMPOS 
G TORDO PROCON/AM 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO,CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
PORTARIA N° 083/2018 - GS 
ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercido de 2018. aprovado na 
Lei Orgamentaria n' 4540, de 29 de dezembro de 2017 e em seus créditos 
adicionais. 

O SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de 
suas atribuitioes legais, tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei n°4506, de 
21 de agosto de 2017. 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas 
classificar:toes das despesas, quanto aos sul:dilutos efou as modalidades do 
gasto. 
RESOLVE: 

1-Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercido 2018, da 
Unidade Orqamentaria indicada noAnexo I desta Portaria; 

II- Anexo 1: com uma movimentaqao no valor de R$25.842,55 
(VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E 
CINQUENTAE CINCO CENTAVOS); 

111- Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicaqao. 
retroagindo seus efeitos ao dia 02 de julho de 2018. 

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO, DESENVQWIMENTO, CIENC1A,TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO, em Manaus, 

°18  EN2EZAfrerk"-E.S FONSECA 
Secretario de Est do de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, 

Tecnologia e Inovagao, em exercido. 

Podada 144 063.12018 - 05 
ANEXO I 

16600 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO. CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
16101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E IN VA ÁO 

FURE/ORAL PROGRAMMICA Atro  °Dg"  

DETALHA MENTO 
surtimrxrAçÃo ANULAÇÃO 

ER RD REG VALOROU) RD REG VALOROU) 
Gertie d. Pema 4.5 Turlamo e da 
~MOO d. Mn Amaltan • 
MADEASTUR 23E5E29E21 

A 3 1.30 3E0 C011 25342.56 GEO 0201 25.112.55 

TOTAL (RS) 25.8.42,56 25.54245 

SNPH 
PORTARIA N° 040/2018-SNPH, DE 26/07/2018. 

O DIRETOR-PRESIDENTE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 1. 
DESCONTAR, faltas não justificadas dos servidores: 1.Célio da S. Lima, 
matr. 196.822-0B, dias 3,4,5,9,10 e 11/06/18. 2.0seas M. Santos, matr. 
196.761-45, dias 1 a 30/06/18. II-CONCEDER, faltas justificadas por 
atestados médicos: 1.Alder J. S. de Albuquerque, matr. 196.808-4B, dia 
08/06/18. 2.Hélcio O. de Lima, matr.196.844-0C, dia 28/06/18. 3.Selézio S.S. 
Matos, matr. l96.764-9B, dia 11/06/18.4.Waldir M. de Oliveira, matr, 009.82E-
4 D, dias 05 e 06/06/18. 111-CONCEDER, férias regulamentares: 
1.Fransoaise T. Lima, matr. 196.741-0B, de 25/06 a 04/07/18, exerc. 2017. 
2.Raimundo T. Filho, matr. 148.576-8D, de Cl a 30/06/18. exerc. 2017. 
3.Valdenor G. da Silva, matr. 196.768-1B, de 08/06 a 07/07/18. exerc. 2017. 
4.Euzábio da S. Brandão. matr. 203.661-4A, de12/06 a 01/07/18, exerc. 2014. 
5.Femando de S. Andrade, matr. 144.326-7C, de Cl a 30/06/18, exerc. 2017. 
6.William P. de Aquino, matr. 196.757-65, de 12 a 16/01/18 e 18 a 22/06/18, 
exerc. 2013.1V-TRANSFERIR férias, por Imperiosa necessidade de 
serviço: 1.Márdo Ney V. Brandão, matr. 196.744-48, de jun.113 para 01 a 
30/07/18, 2.William P. de Aquino, Metr. 196.757-6B, de jun.18 para apoio ao 
Compras.V.TRANSFERIR férias, por interesse do servidor: 1.Cados J. S. 
Fausto, matr. 008.409-3F, 15 dias de jun.18 para 4 a 18/07/18. 2.0seas M. dos 
Santos, matr. 196.761-45, de jun.18, em PAD.VI-ANTECIPAR férias do 
servIdor:Cados J. S. Fausto, matr. 008.409-3F, 15 dias de jun.18 para 2 a 
16/02/2018. ERRATA. Retificar a Port. n° 023/2018, Publ. Din., pg. 3, do 
D.O.E n°33.725, THIAGO C. DAS. FILHO, ONDE SE LÊ: Desconto de Faltas 
04,07,13,16,25 e 28/02/18. LEIA-SE: 04 a 09/02, 13 a 18/02/18 e 25/02 a 
02/03/18. ERRATA Retificar a Port. n°039/2018 Publ. Divs., pg. 4, do D.O.E 
n°  33.805, OSEAS M. SANTOS, ON 	 sconto de Faltas 01 a 
30/04/18. LEIA-SE: 01 a 30/05/ 

FRANCISCO 	 OS SOARES 
Diretor-Presidente 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
EXTRATO 

Espécie: Termo de Contrato n°. 062/2018; Partes: SECRETARIA DE ESTADO 
DE SAÚDE e o OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA: Objeto: 
Contratação de Pessoa Juridica para a Execução de Procedimentos 
Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade em oftalmologia do elenco 
constante na Portaria N° 1.294 - GM/MS, de 25 de maio de 2017 e Portaria n° 
163 de 19 de janeiro de 2018, que prorroga o prazo para a execução da 
estratégia de ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, a duração presente Contrato e de 01 (um) 
mês a contar da data da sua assinatura, 26/07/2018 à 25/08/2018; O valor 
global do presente Contrato é estimado de RS 163.842,00 (cento e sessenta e 
três mil, oitocentos e quarenta e dois reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Diário Oficial do Estado do Amazonas 



raxe Campos 
rdenador de Despesas 

FUNDECON /AM 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Nota de Empenho 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Unidade Gestora 

021702- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Número Documento 
2018NE00048 

Data Emissão 
11/07/2018 

Gestão 

00007 - FUNDOS 

Processo 

021702.000053/2018 

NE Original 

Credor 
84089358000122 - 5v INSTALACOES ITDA 

LIcItaçao 
5 - Dispensa de Licitação 

Referencia 
Art.24; n 	Lei 8.666493 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

3 - Global 

Valor 
251.197,68 

Unidade Orçamentária 	21702 	 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Programa Trabalho 	14.422.3247.2102.0001 	Gestão e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor 
Fonte Recurso 	01000000 	 Recursos Ordinários 
Natureza Despesa 	33903910 	 Locacao De !moveis 

	

LMu

nicipio 	9999 - Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

	

Convênio 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

WOrifgraina de DesemOols.O.T, 	, r.  ; ,::;; 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0.00 	Abril 	 0,00 

Maio 	 0.00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 41.866,28 	Agosto 	 41.866,28 

Setembro 	 41.866,28 	Outubro 	 41.866,28 	Novembro 	41.866,28 	Dezembro 	41.866,28 

47,,cnçãp doaltens • 

Unid. 	Descrição 	 Qtde 	Preço Unitário Preço Total 
Ice anual 
	

52940 	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURIDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA 	.s 	502,395.3600 	251.197,68 
JURIDICA, Descrição: locação de Imóvel de pessoa pudica conforme projeto básico. 

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL :70  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°004/2013 Referente a Prorrogação de 
Prazo. Valor Global 125 251.197,68 VIGÉNCIA:17/07/2018 A 16/01/2018. valor mensal R$ 41.866,28 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 : Penaria n°065/2013 SEJUS de 
17 de Junho de 2013, MARCA: null 

Certificados: 
Cenincados: 

• 
:Luis KennI44 Tvpinambà 
Assessor Ad 	ancetroM 

PROCON FUNDECON 

_ 
Regina 	bezerra 
Af:sssofai lilSpetu 5etonal 

VECO:: / 

405.744,12 Valor do Empenho: 251.197,68 	Valor Disponível 154.546,44 
30/07/2018 

Local de Entrega: AV: ANDRE ARAUJO N°1500 -ALEIXO 

PROCONIAM Usuário Operador da NE: LUIS HENRIQUE TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE LI 

FIS 	• 	r-/- 

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

RelNes.rpt Ls?»..j;ina: 
ASS. 
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