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Fundo Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – FUMIPEQ
O FUMIPEQ é responsável pela mobilização das ações governamentais
voltadas para o fomento de micro e pequenas empresas e o desenvolvimento do
mercado local. Além de oferecer atendimento e orientação com vistas a facilitar
o acesso ao crédito e a entrada no mercado de forma competitiva.
No início deste ano foi aprovada a nova lei do FUMIPEQ que passou por
uma reformulação na sua legislação aprovada através da Lei nº 2.381 de 20 de
dezembro de 2018 com publicação no Diário Oficial do Município – DOM nº 4503
tendo com principais finalidades:
 Aumentar o emprego e renda;
 Incentivar a formalização de novas empresas;
 Apoiar o desenvolvimento de novas matrizes, dentre outros;
 Aumentar as oportunidades de emprego e renda:
 Incentivar a formalização de novas empresas;
 Pesquisar e estudar novas alternativas de mercado decorrentes das
constantes mudanças tecnológicas;
 Apoiar o desenvolvimento de novas matrizes econômicas e fortalecer as
existentes;
 Promover mentorias, consultorias, treinamentos e capacitações aos
empreendedores a fim de aprimorar suas aptidões e possibilitar o
desenvolvimento de seus negócios;
Se faz necessário considerar em caráter de extrema relevância no bojo
desse relatório, que no dia 23/03/2020 foi publicado o Decreto Nº 4.787/2020, no
Diário Oficial do Município, o Estado de Calamidade Pública na cidade de
Manaus, em virtude da grave situação de Pandemia, causada pelo avanço do
Corona Vírus (COVID-19), sobretudo em razão do alerta dado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS). Em virtude do aspecto peculiar causado pelo estado
de pandemia, alguns dos Programas abaixo relacionados foram suspensos,
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muito embora estivessem em fase avançada quanto a elaboração de Termos de
Referência ou no início de procedimentos licitatórios ou nas etapas de abertura
de processos de aquisição.
Vale ressaltar ainda, que grande parte dos nossos esforços foram
direcionados para o enfrentamento da pandemia, através de recursos
disponibilizados pelo FUMIPEQ e que, a suspensão de projetos já iniciados que
previam o atendimento de um grande número de pessoas, se tornou inviável em
razão dos decretos das organizações de saúde ´pública.
Faziam parte do cronograma das diversas ações externas a realização
e/ou apoio a eventos e atividades como conferências, treinamentos, workshops
contendo palestras, mesas-redondas, cursos, seminários, simpósios e outros.
Igualmente, tais atividades se encontram alinhadas com a Lei Municipal Nº
2.387/2019 (Plano Plurianual – PPA), Lei Municipal Nº 2.386/2019 (Lei
Orçamentária Anual – LOA), e Decreto Municipal Nº 3.712/2017, que dispõe sobre
o Planejamento Estratégico 2018-2030 (“Manaus 2030”), no tocante ao Eixo
Estratégico “Crescimento Econômico”.
As aquisições realizadas pelo FUMIPEQ, permitiu o registro e a
divulgação não apenas dos serviços ofertados pelo FUMIPEQ e Escritório do
Empreendedor, mas também a participação ou realização de eventos, sejam internos
ou externos, como conferências, workshops, treinamentos, simpósios contendo
palestras, mesas-redondas, cursos, bem como reuniões, videoconferências, dentre
outros.
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O que foi realizado de janeiro a agosto/2020 em termos de Aquisição e
Contratos.

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO

PROCESSO

DATA

OBJETO

MODALIDADE

EMPRESA

VALOR

2020.14000.14032.0.000009 31/01/2020

QUADRO
BRANCO

COMPRA
DIRETA

MC COMÉRCIO
LTDA

R$ 2.396,00

2020.14000.14032.0.000006 30/01/2020

BEBEDOURO
ELÉTRICO

COMPRA
DIRETA

FN ALMEIDA
EPP

R$ 840,00

20201400014032.0.000015

ALUGUEL DE
STAND

INEGIBILIDADE

CAMPUS
PARTY

R$
214.000,00

MOILIÁRIO POLO DIGITAL
CASSINA

LICITAÇÃO

H L SERVIÇOS
E COMÉRCIO
LTDA

R$
724.681,35

ATA

CADERODE
MÓVEIS
P/ESCRITÓRIO
LTDA

R$
47.000,00

COMPRA
DIRETA

CAIO
IMPORTADORA
EIRELI- EPP

R$
13.056,00

FRIGOBAR E
PURIFICADORES
2020.14000.14032.0.000046 07/08/2020
DE ÁGUA POLO DIGITAL
CASSINA

LICITAÇÃO

Y R R FREITAS

R$ 6.297,00

14/08/2020

CONTRATAÇÃO
DE SREVIÇO DE
LIMPEZA CASARÃOL
CASSINA

LICITAÇÃO

2020/14000.14032.0.000059 14/08/2020

AQUISIÇÃO DE
NOBREAKS CASARÃO
CASSINA

COMPRA
DIRETA

LUAN BATISTA
DE PAIVA
VIEIRA

R$
16.956,40

17/02/2020

2020.14000.14032.0.000045 05/05/2020

2019.14000.14032
000097

20/08/2019

MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO

2020.14000.14005
000057

28/09/2019

LETREIRO

2020/12091/12100/00080
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2020/12091/12100/00081

18/08/2020

SERVIÇO DE
VIGILâNCIA
ARMADA CASARÃO
CASSINA

LICITAÇÃO

O Programa Manaus Mais Empreendedora previsto não aconteceu de
acordo com o planejado, devido à ausência de atividades presenciais que
direcionou todos os servidores para o trabalho home office, em razão da
pandemia. Visando o atendimento previsto pelo Programa, foram adquiridos
dias antes da suspensão dos trabalhos, os seguintes itens:

Estão em andamento, a elaboração de dois Termos de Referência, para
aquisição de um Circuito Fechado de TV, para Vigilância Eletrônica (suspenso
temporariamente) e para uma licitação de outorga de espaço oneroso, para
funcionamento de um café/restaurante.
CONTRATOS VIGENTES EM 2020

PROCESSO

DATA

2020.14000.14032.0.000011 31/01/2020

OBJETO
5º TERMO
ADITIVO

2020.14000.14032.0.000024 30/01/2020

VIGILÂNCIA
ARMADA

2019.14000.14032.0.000019 17/02/2020

MATERIAL
GRÁFICO

2019.14000.14032.0.000020 31/01/2020

2019/1209/12103.0.00002

31/01/2020

MODALIDADE
DISP DE LIICIT

EMPRESA
BANCO DO
BRASIL

VALOR
R$ 5.256,00

MILLENIUM
PATRIMONIAL

R$
271.676,64

ATA EXTERNA

PLUTÃO DA
AMAZÔNIA
LTDA

R$ 2.994,00

SERVIÇO DE
BUFFET

ATA EXTERNA

PANIFICADORA
MASTER PAN

R$
17.004,00

3º TERMO DE
ADITIVO

ATA EXTERNA

MERRONITE
COMERCIAL
LTDA

R$
53.267,76

VIGILÂNCIA
ARMADA

2.º TERMO
ADITIVO

TAWRUS SEG
E VIGILÂNCIA

R$
283.521,96

1.º TERMO
ADITIVO

RESCINDIDO
2020.14000.14032.0.000020 02/01/2020
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EMPRESA

VIGÊNCIA

PUBLICAÇÃO

CONTRATO

VALOR

BANCO DO BRASIL

24/03/2021

DOM 4812

5 TAC-002/2016

R$ 5.256,00

MILLENIUM PATRIMONIAL 24/04/2021

DOM 4832

TAWRUS SEG E
VIGILÂNCIA

13/07/2021

DOM 4937

1 TAC-006/2019

3 TAC-002/2018

R$ 271.676,64

R$ 283.521,96

Adimplência dos Financiamentos
Considerando a recomendação da Procuradoria Geral do Município –
PGM os financiamentos foram suspensos, até que, se tivesse a contratação de
novo agente financeiro, contudo com a nova Lei aprovada para 2019 o FUMIPEQ
volta a executar suas atividades de forma mais efetiva e dinâmica em
conformidade com a legislação vigente para atendimento das tendências globais
de inovação e de empreendedorismo.
O Setor de Cobrança obteve-se índice de adimplência acumulado de
79,49% o que antes girava em torno de 13%.Com objetivo de evitar a
inadimplência dos financiamentos concedidos a partir de 2017, se fez necessário
tomar medidas de ações pontuais de acompanhamento com cada beneficiário
além de visitas in loco daqueles que, não estão pagando em dia, cobranças
através de ligações telefônicas, serviços de mensagens SMS, mensagens de
aplicativos via WhatsApp, solicitação dos inadimplentes a sede do Fumipeq e
refinanciamentos das dívidas.
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Em 2019 houve a alteração da lei do FUMIPEQ. Lei Nº 2.476, de 09 de
junho de 2019, retirando o inciso do financiamento.
Conforme a Lei Nº 2.636, de julho de 2020, houve financiamento para
um grupo de permissionários do Terminal 1 (T1).
Houve ainda necessidade de interrupção às visitas aos inadimplentes no
primeiro e segundo semestre de 2020 em decorrência da COVID-19, conforme
os Decretos Municipais: Nº 4.789 de 24/03/2020 e Nº 4.824 de 24/04/2020.

O FUMIPEQ ganhou um importante reforço para implementações de
suas ações com a criação do Escritório do Empreendedor cujo objetivo é
desenvolver ações empreendedoras para melhoraria e fomento do ambiente de
negócios. O Escritório integra o programa “Manaus Mais Empreendedora”,
lançado no final do ano passado.
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Execução Orçamentária
Para o FUMIPEQ, fora alocado recurso na ordem de R$ 10.003.000,00
(dez milhões e três mil reais) conforme publicação da Lei Orçamentária Anual –
LOA 2020, distribuídos nos seguintes percentuais:


5,44% para Serviços de Manutenção Funcional,



0,60% para Suprimentos de Materiais,



14,50% para Capacitação Empreendedora,



24,20% Apoio para Fortalecimento e Desenvolvimento de Negócios, 1



1% Empreendedorismo nas Escolas,



3,50% Apoio a Gestão da Sala do Empreendedor,



29,76% para Implantação de Centro de Inovação e Empreendedorismo –
Manaus Digital.



Abaixo quadro demonstrando a despesa orçamentária:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A SEMTEPI por meio de Planejamento Estratégico desenvolveu e
potencializou o alcance de resultados por meio de ações que, visam fortalecer
ás ações desenvolvidas de forma sustentável e na melhoria contínua dos seus
serviços, elevando-a um patamar de secretarias mais atuante dos órgãos da
estrutura municipal devido a “Gestão para Resultados” implantada pela
secretário da pasta MARCO ANTONIO DE LIMA PESSOA com resultados
práticos, além de agilizar

processos e projetos e possibilitar acesso pela

população quanto aos serviços oferecidos de maneira eficiente aqueles que vêm
em busca dos mais variados serviços ofertados pela Secretaria.
O empreendedorismo tornou-se um dos carros chefes das ações
executadas ao longo de 2020 pela SEMTEPI.
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No que, tange os projetos muitos deles voltados a disseminar a cultura
empreendedora, bem como a formação de pessoas com visão empreendedora
na cidade de Manaus, além da criação do Escritório do Empreendedor para
desburocratizar

o

ambiente

de

negócios

e

ofertar

gratuitamente

a

empreendedores e potenciais empreendedores, orientações empresariais.
Para 2021 o FUMIPEQ com sua nova legislação possibilitará ampliar
ainda mais o leque de oportunidades aos empreendedores da cidade de
Manaus.

FABIO JUNIO PERREIRA DE CASTRO
Secretário Executivo do Comitê de Crédito Municipal
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