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LEIA-SE:

WANDERLENI MARIA LIBÓRIODA COSTA
Professor Nível Superior
Matrícula113.219-9B
SecretáriadaE.M. Nestor JoséSoeirodoNascimento
Nível III 10salas
LocalidadeEspecial
FGSEIII
Apartir de10/04/2018

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

Manaus, 26de outubrode2018.

(*) Republicada integralmente por haver sido veiculada com incorreções no DOM
Edição4469, de25deoutubrode2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

PORTARIANº 004/2018-CCM/FUMIPEQ

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRA
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO – SEMTRAD e GEST
FUNDOMUNICIPAL DEFOMENTOÀ MICROEPEQUENA E
–FUMIPEQ, nousodas atribuições quelheconferea

CONSIDERANDO o disposto n L i de
agosto de 2014, que transfere o FUMIPEQ à sta
competência para gerir as polític úbli d abeecdas
emlegislaçãoespecífica,

CONSIDERANDO ” e “b” da
Lei Nº 8.666, de21de junhode1

CON osto no Decreto Nº 3.728, de 29
de julho de 2017, dição 4155, de mesma data, que
institui, no âmbito ntidades que integram o Poder
Executivo cebimento de Materiais e Estoque
de Mater por meio do endereço eletrônico
http://siste a go b , sendo de utilização obrigatória,
se uras aquisições,

RESOLVE:

REVOGARa PortariaNº 007/2017-CCM/FUMIPEQ, de
03deagostode2017;

II – DESIGNARos servidores abaixo listados para compor
aComissãodeRecebimentodeMateriais eEquipamentos, noâmbitodo
FundoMunicipal deFomentoàMicroePequenaEmpresa–FUMIPEQ:

MEMBROSDORECEBIMENTOPROVISÓRIO
MATRÍCULA SERVIDOR FUNÇÃO
126.182-7B LenilsonRaimundoAleixodos Reis Membro
123.106-5C VilmaCanavarroPaschoalino Membro
117.182-8D HerieltonPereiradeOliveira Membro

MEMBROSDORECEBIMENTODEFINITIVO
MATRÍCULA SERVIDOR FUNÇÃO
130.581-6A RaphaelaOrdozgoithdaFrotaAntony Gestor
116.542-9H OzineideFarias deCarvalho Gestor/Membro
126.182-7B LenilsonRaimundoAleixodos Reis Membro
123.106-5C VilmaCanavarroPaschoalino Membro
117.182-8D HerieltonPereiradeOliveira Membro
130.374-0B AndersonSerrãodaCosta Membro/Técnico

III – ESTABELECER que em caso de recebimento de
serviços específicos o FUMIPEQ, por meio da SEMTRAD, poderá emitir
portariacomaindicaçãodeoutros técnicos;

IV – DETERMINAR que na situação de impedimento do
membro de recebimento provisório um dos membros do recebimento
definitivoassumiráas funções daquele;

V – ESTABELECER que esta prestação de serviço seja
considerada relevante, nãoremunerada;

VI – Esta portaria entra em vigor na data de assinatura,
comefeitos retroativos a1º deoutubro de2018.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Manaus, 18deoutubrode20

EHOMOLOGAÇÃO

ETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO,
EMP OLVIMENTO, no uso de suas atribuições
lega

SIDERANDOadeliberaçãoda COMISSÃOTÉCNICA
LEÇÃO DA SEMTRAD, nomeada pela portaria nº 043/2018,
ao procedimento de publicação do resultado definitivo das
de seleção e habilitação no sítio da Secretaria

ww,semtrad.manaus.gov.br, correspondente ao EDITAL DE
MENTOPÚBLICONº 003-SEMTRAD/2018;

CONSIDERANDO a inexistência de interposição de
recursoscontraoresultadopreliminar;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou
irregularidade.

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o resultado definitivo das etapas de
seleção, habilitação e banca de avaliação do Edital de Chamamento
Público nº 003-SEMTRAD/2018, cujo teor consistiu em selecionar
Organização da Sociedade Civil, para formalização de parceria, através
de Termo de Colaboração, para execução de atividades contempladas
no projeto Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro nas áreas
deQualificaçãoProfissional eEmpreendedora– Industria4.0, emregime
de mútua cooperação para consecução de finalidades de interesse
público e recíproco, referente ao processo administrativo
nº2018/4931/5830/00004, estando declaradas aptas à formalização do
Termo de Colaboração as proponentes vencedoras, abaixo
relacionadas:

PROPONENTESVENCEDORAS LOTE VALORR$

AssociaçãoHUBBrasil
01 - 01- TICTecnologiadaInformaçãoe

Comunicação: PROFISSÕESDOFUTURO4.0
54.000,00

SENAI 02- TICIndústria4.0 68.000,00

II – DETERMINARao setor competente a convocação das
proponentes vencedoras para apresentação do plano de trabalho e
assinaturadoTermodeColaboração, nos termos da lei.

Manaus/AM, 29deoutubrode2018


