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                                                                                             EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - SEMED  
 
A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
SEMED, sediada na Avenida Mario Ypiranga Monteiro, nº 2.549. Parque Dez de 

Novembro vem pelo presente Edital regido pelas disposições contidas no Decreto 
nº 6.629 de 04 de novembro de 2008, Resolução CD-FNDE nº 54 de 21 de 
novembro de 2012 e Resolução CD–FNDE nº 20, de 22 de maio de 2013, na 
Portaria nº 0086/14, publicado no DOM – Edição 3341 de 29.01.14 e 

subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93, por meio da Comissão constituída para a 
formalização, seleção e credenciamento de empresas sem fins lucrativos para 
execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM URBANO - 
Edição 2013/Manaus tornar público a realização do Procedimento de 

CREDENCIAMENTO, nos seguintes termos:  
 

 
1. DO OBJETO 

1.1 O presente procedimento tem por objeto o Credenciamento de empresas sem 
fins lucrativos para Prestação de Serviços de gerenciamento das ações da 
Edição 2013 do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM 
URBANO, com comprovada experiência no desenvolvimento de projetos 

educacionais voltados à juventude, que serão realizadas de acordo com os 
critérios estabelecidos, visando atender às necessidade da Coordenação 
Municipal do Programa, respeitando as exigências legais contidas na Resolução 
CD-FNDE nº. 54/2012 e Resolução CD – FNDE nº 20/2013, para implementação 

e execução do Programa. 
 

1.2  O Programa destina-se a promover a inclusão social dos jovens de 18 a 29 anos 
que, apesar de saberem ler e escrever, não concluíram o ensino fundamental, 

buscando sua reinserção na escola e no mundo do trabalho, de modo a propiciar-
lhes oportunidades de desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania. 
O Programa será realizado em 10 (dez) núcleos da Rede Municipal de Ensino, 
destinados a capacitação integral dos estudantes (conclusão do ensino 

fundamental; qualificação profissional inicial, participação cidadã e Inclusão 
digital), com duração de 18 meses.  

 
1.3 Este Edital e seus Anexos ficarão disponíveis no endereço eletrônico 

http://semed.manaus.am.gov.br, na Secretaria Municipal de Educação/SEMED, 
durante o período de 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação no Diário 
Oficial do Município de Manaus/DOM.   

 

1.4  Os serviços, objeto do presente Edital, serão realizados de acordo com os critérios 
de necessidade e oportunidade da Administração, facultando à Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED, a contratação do número de empresas 
credenciadas necessárias para suprir a demanda conforme as ações de 

Capacitação programadas pela Secretaria.  
 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Poderão participar deste credenciamento todas as pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, sem fins lucrativos que tiverem interesse neste Edital por meio 
de seus representantes legais, em consonância com os princípios de publicidade 

e isonomia. 
 
 
3. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 
 
3.1 A Comissão de Credenciamento, constituída por Portaria nº 0086/2014 – 

SEMED/GS, publicada no D.O.M. nº 3341 de 29 de janeiro de 2014, 

especialmente composta para este fim, receberá os envelopes contendo as 
documentações, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação do 
Edital. 

3.2 A Documentação será entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação- 

SEMED, na Avenida. Mário Ypiranga Monteiro, nº 2549 – Parque 10 de 
Novembro-Amazonas CEP: 69050-030, na Assessoria Técnica/Jurídico, sala 312, 
contendo 02 (dois) envelopes com as seguintes identificações: 
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3.3 A documentação deverá ser apresentada em cópias autenticadas por 
Cartório, em 01(uma) via completa, separada e de igual teor, numeradas, 
rubricadas ou assinadas, em todas as suas folhas, por seu representante 
legal. 
 
4 DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
4.1.  A Abertura dos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil subsequente ao 
último dia da publicação deste Edital no Diário  Oficial do Município de 
Manaus,  às 09h30min, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do 
Magistério- DDPM, localizada na Rua Maceió, 2000 – Parque Dez de 
Novembro, CEP 69055-710, sala 03, fone: (92) 3642-3156/ 9962-5947, 
facultada a presença dos interessados no momento da abertura dos 
envelopes.  
 
4.2 As pessoas jurídicas interessadas em participar da abertura dos 
envelopes deverão comparecer a sessão através de representantes, 
regularmente nomeados, com poderes específicos para interpor ou desistir 
de recursos, sendo que a ausência de credencial retirará dos mesmos o 
direito de promover quaisquer pronunciamentos durante os trabalhos.  
 
4.3. Será considerado o horário de Manaus - AM para todas as indicações de 
tempo constantes neste Credenciamento. 

 
5. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
 
5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
5.1.1 Ato constitutivo ou estatuto, com no mínimo 05 (cinco) anos em vigor, 
devidamente registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
comprovando serem entidades sem fins lucrativos, acompanhado dos 
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, com as 
alterações ou a consolidação respectiva, registradas em Cartório 
 
5.1.2 Tenha obrigatoriamente em seus objetivos a promoção da assistência 
social, desenvolver programas e projetos na área da educação, cultura e 
qualificação profissional. 
 
5.1.3 Documento de identificação e CPF do(s) representante(s) legal (ais) da 
instituição. 
 
5.1.4 Declaração, sob as penas da lei, de adimplência relativa aos convênios 
com instituições de direito público ou privado; 
 

   5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
5.2.1 A pessoa jurídica deverá apresentar a seguinte documentação: 

ENVELOPE 01 
Nome da Instituição 

EDITAL Nº 01/2014 – CREDENCIAMENTO/PROJOVEM URBANO 
– EDIÇÃO 2013- SEMED 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

ENVELOPE 02 
Nome da Instituição 

EDITAL Nº01/2014 – CREDENCIAMENTO/PROJOVEM URBANO 
– EDIÇÃO 2013 - SEMED 
PLANO DE TRABALHO. 
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5.2.2 Qualificação do corpo gestor, bem como do pessoal envolvido; 

 
 
 
5.2.3 Documentos que comprovem a situação de regularidade junto à União: 
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), cópia da ata 
de eleição e posse da diretoria da entidade; cópia do CPF e da Carteira de 
Identidade do representante legal da entidade; Certidão Negativa Quanto à Dívida 
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; Certidão 
Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais, fornecida pela 
Secretaria da Receita Federal; comprovação de inexistência de débito junto ao 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); cópia do Certificado de Qualificação 
de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e do registro no 
Conselho Nacional da Assistência Social(CNAS), quando for o caso; declaração 
de funcionamento regular da entidade nos últimos três anos, emitida por três 
autoridades locais no mesmo ano em que se encaminha a solicitação; 
 
5.2.4 A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de 
sua validade mediante consulta online ao cadastro emissor respectivo e, 
 
5.2.5 As certidões referidas nos itens anteriores deverão ter validade na data da 
realização da sessão deste Chamamento. 
  
5.3  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.3.1 Atestado comprobatório de capacidade técnica da realização de atividades 
educativas, sociais, culturais e qualificação profissional voltada à juventude,  
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando os serviços 
realizados com firma reconhecida do emitente; 
 
5.3.2 O(s) atestado(s) comprobatório(s) de capacidade técnica deverá (ão) estar 
assinado (os) pelo titular da pasta ou pelo responsável do setor competente do 
órgão com firma reconhecida do emitente; 
 
5.3.3 A ausência de apresentação de atestado(s) comprobatório(s) claro, legível e 
idôneo, tendo em vista as características do objeto, é motivo de inabilitação, 
mediante decisão motivada da comissão, quando for o caso. 
 
6. DO PLANO DE TRABALHO 

 
6.1 O Plano de Trabalho deverá seguir rigorosamente o modelo disponibilizado no 
Anexo II deste Edital, devidamente rubricado e assinado ao final, por seu 
representante legal.    
 
 7. DAS ETAPAS DO PROCEDIMENTO E DA HABILITAÇÃO 
 
 7.1 O procedimento de Credenciamento será realizado da seguinte forma: 
 
7.1.1 A partir do horário previsto no item 4.1 deste edital, terá início a sessão de 
abertura do(s) envelope(s) nas condições detalhadas neste edital. Somente 

participará desta fase a(s) candidata(s) que tenha(m) atendido todas as 
exigências deste edital. 
 
7.1.2 Constatado o cumprimento dos requisitos formais, cada envelope será 
devidamente rubricado por todos os presentes, devendo os mesmos ficar em 
poder da comissão de avaliação até que sejam oportunamente analisados. 
 
7.1.3 Não se considerará qualquer oferta de vantagem ou documento não previsto 
neste edital. 
 
7.1.4 Havendo apenas uma empresa, esta poderá ser aceita, desde que atenda a 
todas as condições deste edital. 
 
7.1.5 A Comissão analisará os documentos contidos no envelope nº 01 referentes 
à habilitação conforme item 5, e  apresentada pela  empresa  a documentação 



                                                                                     

                                     _________________________________________________________________ 
                                   Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº 2549 – Parque 10 de novembro - CEP - 69057-002  
                                            Telefone: 3632-2065 Fax: 3632-2645 | E-mail: semed@pmm.am.gov.br 
                                  mln                                                                                                                                                                              11:09 

especificada de forma completa e rigorosamente em condições de apreciação no 
seu todo, será considerada habilitada; 

 
 
7.1.6 Estando a documentação irregular será a empresa considerada inabilitado e 
não terá o envelope nº 02 analisado. 
 
7.1.7 O resultado do processo de Credenciamento será divulgado no Site e 
publicado no Diário Oficial do Município de Manaus com listagem em ordem 
alfabética das pessoas jurídicas habilitados no processo de Credenciamento. 
 
7.1.8 É permitido a qualquer credenciado ou interessado o conhecimento do 
processo de Credenciamento, mediante solicitação escrita e protocolada, nos 
termos do art. 63 da Lei 8666/1993, no endereço: Av. Mario Ypiranga Monteiro, 
2549, Bairro: Parque Dez de Novembro, nesta Capital. 
 
7.1.9 A documentação das pessoas jurídicas não credenciados ficará à 
disposição, podendo ser retirada na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 2549 – 
Parque 10 de Novembro-Amazonas CEP: 69050-030, na Assessoria 
Técnica/Jurídico, sala 312, durante 05 (cinco) dias úteis. Após este período, os 
documentos não retirados serão descartados pela SEMED. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
8.1.1 As pessoas jurídicas interessadas devem apresentar ainda: 
 
8.1.2 Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações 
apresentadas são fiéis e verdadeiros; 
 
8.1.3 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste edital, a comissão considerará o proponente 
inabilitado; 
 
8.1.4 Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas 
por Cartório competente;  
 
8.1.5 Toda a documentação de habilitação dever estar válida na data da 
realização da sessão de abertura do(s) envelope(s); 
 
8.1.6 Sob pena de inabilitação todos os documentos apresentados deverão estar 
em nome da pessoa jurídica interessada, com o nº do CNPJ, em caso de possuir 
escritórios ou representação em outro(s) endereço(s), município(s) ou outro(s) 
Estado(s), todos os documentos deverão estar em nome da instituição 
interessada.  
 
8.1.7 Somente poderão participar deste edital as pessoas jurídicas que não 
tenham sido declaradas inidôneas pela administração pública ou punidas com 
suspensão do direito de firmar parcerias ou outros ajustes com os Municípios que 
integram o Estado do Amazonas. 
 
8.1.8 Tendo sido a Instituição inabilitada, ela não participará da próxima fase que 

consiste na análise e julgamento.  
 
 
 
9. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
9.1.1 Até 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação no diário oficial do Município 
- DOM, de forma fundamentada, poderá impugnar este edital. 
 
9.1.2 O Presidente e membros da Comissão de Credenciamento decidirão sobre 
a petição em até 03 (três) dias úteis.  
 
9.1.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
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9.1.4 A falta da manifestação no prazo estipulado no item 9.1.1, importará a 
decadência do direito de recurso, devendo a comissão original, registrar tal 
situação em ata. 
 
9.1.5 Das decisões da Comissão de Credenciamento caberá recurso, no prazo de 
03 (três) dias úteis a contar do dia seguinte a divulgação dos resultados, dirigido 
ao Presidente da Comissão, que poderá reconsiderar a decisão e submetendo ao 
Titular da Pasta a reconsideração. Em não reconsiderando, o recurso será, de 
oficio, encaminhado ao Secretário Municipal de Educação- SEMED, para decidir. 
 
9.1.6 Os recursos deverão ser encaminhados ao Secretário Municipal de 
Educação, por intermédio da comissão, junto ao setor de protocolo, mediante 
petição, de forma clara e objetiva, assinada pelo representante legal da pessoa 
jurídica interessada. 
 
 
10. DO CREDENCIAMENTO 
 
10.1 Serão considerados credenciados todas as pessoas jurídicas que cumprirem 
as exigências deste Edital, conforme Resultado divulgado no Site: 
http://semed.manaus.am.gov.br e publicado no Diário Oficial do Município de 
Manaus, com listagem em ordem alfabética das Instituições. 
 
10.1.2 Os credenciados integrarão o Banco de Dados da Coordenação Municipal 
do PROJOVEM URBANO/SEMED referente ao objeto do presente Edital e 
poderão ser chamados a qualquer tempo, de acordo com a necessidade e 
disponibilidade financeira orçamentária, em função da programação das ações. 
 
10.1.3 O Credenciamento terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de sua publicação, podendo ser prorrogado, total ou parcialmente, para as 
mesmas ações, por igual período, sem prejuízo da realização de outros 
procedimentos de Credenciamento ao longo deste período, ressalvada a vigência 
do presente. 
 
10.1.4 O Credenciamento não estabelece obrigações para a SEMED em efetuar 
no período de vigência do procedimento qualquer contratação de prestação de 
serviços. 
 
10.1.5 As Instituições são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e 
legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados.  
 
10.1.6 Em caso de descumprimento ou não atendimento ao trabalho previsto e 
acordado ou quaisquer exigências vinculadas à condução dos trabalhos, ou de 
qualquer obrigação assumida destinada à execução das ações de Capacitação, 
operar-se-á a Rescisão de sua Contratação, mediante aviso, a qualquer tempo. 
 
10.1.7 No caso da Rescisão da Contratação, se operar no decorrer das ações de 

execução do Programa, independentemente do motivo, o pagamento dar-se-á de 
acordo com a efetiva execução do serviço até a data da Rescisão. 
 
10.1.8 Na hipótese de descumprimento por parte do credenciado de quaisquer 
das obrigações definidas neste Edital e seus Anexos, serão adotados os 
procedimentos de acordo com os previsto na Lei Federal n.º 8666/1993. No caso 
de aplicação da penalidade de multa, esta fica fixada em 10% (dez por cento) do 
valor da Contratação. 
 
10.1.9 As sanções previstas admitem a defesa prévia do interessado, a ser 
protocolada na Secretaria Municipal de Educação no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, com exceção da pena de declaração de inidoneidade, hipótese em que é 
facultada a defesa no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
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11. DO DESCREDENCIAMENTO 
 
11.1 Serão consideradas “hipóteses de descredenciamento”, assegurados o 
contraditório e à ampla defesa:  
 
a)O não cumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas 
neste Edital e Anexos; 
 
11.2 A Comissão de Credenciamento/SEMED poderá, a qualquer tempo, 
descredenciar o candidato, por razões devidamente fundamentadas, em fatos 
supervenientes ou conhecidos após o julgamento, que importem 
comprometimento da sua capacidade jurídica, técnica, fiscal, de sua postura 
profissional, ou que fira o padrão ético/operacional do trabalho, sem que caiba 
qualquer direito à indenização, compensação ou reembolso, assegurados o 
contraditório e à ampla defesa. 
 
11.3 O candidato poderá solicitar o seu descredenciamento por acordo entre as 
partes, reduzido a termo. 
 
 
12. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
12.1 Os valores para fazer face às despesas de implementação e execução do 
PROJOVEM URBANO Edição 2013 tem por percentual máximo previsto o 
valor de R$ 4.729.725,00 (quatro milhões, setecentos e vinte e nove mil, 
setecentos e vinte e cinco reais), oriundos da assinatura do termo de adesão do 
Programa PROJOVEM URBANO – Manaus junto ao FNDE/MEC. Os repasses 
sempre considerarão o valor per capita e o número de alunos matriculados e 
frequentes.  
 
12.2 A Secretaria Municipal de Educação – SEMED disponibilizará, ainda, o valor 
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) como meio de complementar as 
despesas relativas às ações do Programa. 
 
12.3 A transferência de recursos será calculada com base no valor per capita de                                
R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) mensais por jovem matriculado no 
âmbito do PROJOVEM URBANO, considerando um total de 18 (dezoito) meses 
de duração do curso previsto e será realizado na forma do art. 17 da resolução 
CD/FNDE nº 54, de 21 de novembro de 2012. 
 

12.4 O valor total para implementação e execução do PROJOVEM URBANO – 
Manaus é R$ 6. 729.725,00 (seis milhões, setecentos e vinte e nove mil, 
setecentos e vinte e cinco reais). Este montante considera apenas os valores para 
a execução do programa, não estando inserido o valor da taxa de administração. 
12.5 Não será aceita apresentação de plano de trabalho, cujo valor global supere 
o previsto. 
 
13. HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1 O Presidente da Comissão, após eventual julgamento do recurso, deve 
reconhecer e proclamar as empresas credenciadas, ou quando for o caso, 
determinar o fracasso do procedimento de Credenciamento.  
 
13.2. O Presidente da Comissão encaminhara o processo ao Secretário Municipal 
de Educação para homologação do procedimento de Credenciamento. 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 O Secretário Municipal de Educação poderá revogar o Credenciamento por 
razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado. 
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14.2 O(s) proponente(s) assume(m) todo(s) o(s) custo(s) de preparação e 
apresentação de sua documentação e a administração não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo de Credenciamento. 
 
14.3 A Secretaria Municipal de Educação- SEMED, por intermédio da Comissão 
de Credenciamento, poderá efetuar pedido de diligências, destinado a esclarecer 
o processo, bem como solicitar a comprovação de qualquer informação 
apresentada pela empresa.  
 
14.4 A documentação apresentada pela empresa, para fins de 
habilitação/qualificação fará parte dos autos do Credenciamento e em hipótese 
alguma será devolvida.  
 
14.5 No caso de todas as Instituições forem inabilitadas, a Comissão de 
Credenciamento poderá fixar aos selecionados o prazo de 03 (três) dias úteis 
para a apresentação de nova documentação.  
 
14.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do presente processo de Credenciamento na data marcada, 
a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no horário aqui estabelecido, desde que não haja comunicação formal em 
contrário.  

 
14.7. Por ocasião da assinatura do Contrato, fica facultada à Secretaria 
Requisitante a exigência de que a(s) empresa(s) a ser(em) contratada(s) ou 
conveniadas, preste(m) garantia de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 
podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, §1º, incisos I, II e III 
da Lei n. 8.666/93 ou depósito na Conta Corrente da Prefeitura de Manaus.  
 
14.8 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão de 
Credenciamento, ouvidos todos os seus membros e em última instância o 
Secretário Municipal de Educação. 
 
14.9 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de uma 
entidade, sob pena de não participação das empresas representadas.  
 
14.10 A qualquer tempo o Secretário Municipal de Educação, poderá expedir 
novos Credenciamentos, visando à realização de evento ou ação e atividade que 
esteja vinculada às finalidades da Secretaria.  
 
14.11 Quaisquer dúvidas a respeito deste Credenciamento serão dirimidas junto à 
Comissão instituída pela Secretaria Municipal de Educação- SEMED, junto a 
Coordenação Municipal do PROJOVEM URBANO, as quais deverão ser 
apresentadas por escrito até o terceiro dia útil anterior à abertura dos envelopes, 
e o resultado estará disponível em 02 (dois) dias úteis após a solicitação, onde o 
não comparecimento da empresa para receber a resposta no prazo estabelecido 
implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos. 

 
15. Constituem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
Anexo I - Resolução nº 054 de 21 de novembro de 2012/FNDE; 
Anexo II – Plano de Trabalho; 
Anexo III– Da contratação dos Profissionais; 
Anexo IV–Da Qualificação Profissional;  
Anexo V – Dos Materiais; 
Anexo VI – Do Plano de Ação Comunitária – PLA; 
Anexo VII – Do Uniforme; 
Anexo VIII – Da Formação Inicial e Continuada; 
Anexo IX – Da Minuta do Termo de Contrato e/ou Termo de Convênio. 

 
                                                                                                       Manaus, 17 de fevereiro de 2014. 
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MIRINA MARIA MANO NOGUEIRA 
Presidente da Comissão de Credenciamento/SEMED 

 
 
 

 

ANEXO I 

DA RESOLUÇÃO Nº 54 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012/FNDE 

http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes 
 

  
 
 

ANEXO II 

DO PLANO DE TRABALHO 

 

 

I-O Plano de Trabalho constante do segundo envelope deverá conter: 

  

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Execução das ações referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 

PROJOVEM URBANO – Edição 2013, na Cidade de Manaus. Contemplando: 

Pagamento de Hora-aula para educadores, pagamento de palestrantes, Formadores e 

demais profissionais dedicados à execução do projeto, Locação de espaços, locação 

de equipamentos, impressão e reprodução de textos, fornecimento de uniformes, 

lanche nos eventos, materiais escolares e de expediente, de acordo com as 

quantidades, especificações e condições estabelecidas neste Plano de Trabalho, 

demais anexos do Edital de Credenciamento Nº 001/2014 SEMED, de acordo com as 

condições previstas na RESOLUÇÃO CD/FNDE N°. 54 DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2012, e com a Lei n. 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos. 

 

      1.1 Dados Cadastrais dos Partícipes 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE  

ENDEREÇO:  

CIDADE:  

DDD/FONE: 

 

2. JUSTIFICATIVA  

3. OBJETIVO 

a) Gerenciar e Implementar todas as ações inerentes a execução do Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO – Edição 2013. 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

4.1 Seleção, contratação e capacitação dos Recursos Humanos; 

http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes
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4.2 Material de Consumo/ Permanente; 

4.3 Período de Execução das Etapas inerentes ao Programa.  

 

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO DO PROJOVEM 

5.1. O Programa PROJOVEM Urbano em Manaus, que tem por finalidade a educação de 

jovens entre 18 e 29 anos, que sabem ler e escrever, mas não concluíram o Ensino 

Fundamental, está logisticamente subdividido em duas frentes de execução: 

 Formação de Educadores; 

 Execução da demanda das turmas de Estudantes do Projeto. 
 
5.2. A Formação de Educadores visa promover a capacitação em Educação Inclusiva e 

de Integração Social no campo educacional voltado para a elevação de escolaridade, 

qualificação profissional inicial e participação cidadã, aos professores de Ensino 

Fundamental, Participação Cidadã e Qualificação Profissional que já atuam neste nicho, 

uma vez selecionados e contratados, para a Educação de Jovens, durante a execução 

da carga horária prevista para cada uma das turmas do PROJOVEM. 

Nesta etapa serão atendidos com Formação Inicial e Continuada 70  Professores, que 

atuarão nas Turmas de Educação, nos 10 Núcleos beneficiados pelo PROJOVEM 

URBANO – Edição 2013. 

 Os instrumentos teóricos norteadores desta Formação Inicial serão fornecidos pela 

SEMED-AM, oriundos do Projeto Pedagógico Integrado do PROJOVEM URBANO - 

SECADI/MEC, e demais instrumentos e propostas curriculares concebidos pelos 

Professores Formadores e Especialistas, durante a Jornada de Formadores, de acordo 

com as diretrizes curriculares da LDB e da RESOLUÇÃO CD/FNDE n. 54 de 21 de 

Novembro de 2012. 

5.3 A execução da demanda das turmas de Estudantes do Programa acontecerá em 

Escolas da Rede Municipal de Ensino de Manaus, em salas de aulas regulares. 

 O Curso terá duração de 18 meses, com 360 dias letivos, de 4 horas diárias de 

atividades, cada um, cinco vezes por semana, perfazendo um total de 1440 horas de 

aula em caráter presencial. Serão cumpridas, ainda, 560 horas de atividades não 

presenciais, cumpridas ao longo dos 18 meses ininterruptos. 

 O Curso acontecerá através de seis unidade formativas, e cada uma delas será 

desenvolvida em 12 semanas, contemplando as 72 semanas de aula, a 20 horas por 

semana, totalizando as 1440 horas de atividades presenciais. 

Neste período de curso, serão ministrados conteúdos curriculares pertinentes à 

educação de jovens, cuja concepção didática estará regida pelo Projeto Pedagógico 

Integrado do PROJOVEM URBANO - SECADI/MEC, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – MEC, de Participação Cidadã, e os conteúdos de Qualificação 

Profissional, ainda segundo as mesmas normas, que regem o Programa. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS RELATIVOS À 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, VIDE ANEXO III.  

 

7. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO 

PAGAMENTO DOS FORMADORES, VIDE ANEXO VIII. 
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8. APOIO LOGÍSTICO À FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

A Formação dos Educadores do Programa acontecerá em duas etapas, a primeira 

será a Formação Inicial, etapa na qual os Educadores de Ensino Fundamental, de 

Qualificação Profissional e de Participação Cidadã receberão todas as orientações 

para ministrar aulas perante as turmas do PROJOVEM. A Formação Inicial terá 

duração de 12 dias. A etapa de Formação Continuada será subdividida em 6 partes, 

que acontecerão ao longo dos 18 meses do Programa, ocasião em que serão aferidos 

os desempenhos e acompanhadas as ações de execução das Turmas de Educação 

em funcionamento. 

 

8.1 Especificações e quantitativos dos serviços relativos à Alimentação durante a 

Formação Inicial e a Formação Continuada, vide anexo VIII.  

 

 

8.2 Reproduções gráficas para a Formação Inicial e Continuada 

Item Descrição Und. 
Público 

(Pessoas) 
 Qtd.  

P. 
Unit. 

 P. 
Total  

01 

Reprodução de 
apostilas com 

aproximadamente 
10 (dez) páginas 

Unidade 80 1   

 

 

8.3 Espaços para realização da Formação Inicial e Continuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locações previstas para 12 dias de Formação Inicial e 06 dias de Formação Continuada. 

 

 

 

 

N.º 

Especificação do Material 

ou Serviço QTD. Preço Total 

1 

Um auditório climatizado, com 
capacidade para 80 
participantes, estruturado com 
equipamentos de segurança e 
saída de emergência, com 
licença e alvará de 
funcionamento regular, 

estacionamento, cadeiras de 
braço; mobiliário de apoio 
para o computador; projetor 
multimídia; microfones e 
serviço de som que deverão 
está disponíveis no local.  

1  
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8.4 Materiais para uso na Formação 

Inicial e Continuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Apoio às Ações de execução das demandas das Turmas de Educação do 

PROJOVEM Urbano - Manaus 

 As Turmas de Educação do PROJOVEM Urbano - Manaus estarão sediadas nas 

escolas regulares da Rede Municipal de Ensino do Município, onde funcionarão, em 

horário noturno, e deverão receber suporte logístico para execução das Ações de 

Educação, bem como a disponibilização de Equipamentos para os Arcos 

Ocupacionais, Materiais para uso cotidiano e suporte à manutenção das escolas, 

9.1 Especificações e quantitativos dos serviços relativos ao fornecimento de 

uniformes, vide anexo VII. 

9.2 Especificações e quantitativos dos serviços relativos à Locação de Equipamentos 

para os Arcos Ocupacionais, vide anexo IV.  

9.3 Especificações e quantitativos relativos aos Materiais, vide anexo V.  

9.4 Especificações e quantitativos relativos ao Pagamento de Profissionais envolvidos, 

vide anexo III. 

 

 

 

 

 

Item Descrição do Material Unidade Qtd. Preço unitário Preço Total 

1 

Borracha látex natural 
para tinta e grafite, 
formato retangular n.º 
12, bicolor. 

Unid. 70   

2 

Caneta esferográfica, 
tampa ventilada, corpo 
sextavado, ponta em 
esfera de tungstênio, 
escrita média, na cor 
azul. 

Unid. 70   

3 
Régua 30 cm de plástico 
transparente com escala 
milimétrica. 

Unid. 70   

4 

Pincel marca-texto, com 
ponta retangular, que 
permita traços finos e 
grossos, cores diversas. 

Unid. 70   

5 

Tesoura para uso geral 
em aço inox com cabo 
em polipropileno, 
formato anatômico, 12 
(doze) cm. 

Unid. 70   

6 

Caderno de Papel 
Almaço  

Unid. 70   

7 Pasta Plástica Unid. 70   
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10. CRITÉRIO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

A Empresa deverá cumprir rigorosamente as especificações detalhadas no presente Plano 

de Trabalho. A coordenação do projeto acompanhará todos os momentos do evento e será 

responsável pelo atesto dos serviços prestados. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

– A Empresa deve cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Plano de 

Trabalho e no Edital de Credenciamento nº 001/2014 - SEMED 

– Iniciar as tratativas para prestação do serviço imediatamente após a formalização do Termo 

de Contrato e/ou Convênio. 

– Aceitar, nas mesmas condições acertadas, os percentuais de acréscimos ou supressões 

limitados ao estabelecido no art. § 1.º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, tomando-se 

por base o valor estimado neste Edital. 

– Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela SEMED, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que 

serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

– Primar pela qualidade de todos os serviços. 

 

 

12. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

Profissional Qtd.   Valor   Meses   Total   

Coordenador Geral 1  20  

Assistente Administrativo 1  20  

Assistente Pedagógico 1  20  

Educadores - Educadores do 
Ensino Fundamental (Português, 
Matemática, Inglês, Ciências da 
Natureza e Ciências Humanas) 

50  18  

Educadores de Qualificação 
Profissional 

10  18  

Educadores de Participação 
Cidadã 

10  18  

Manipulador de Alimentos 10  18  

Monitor Escolar 10  18  

Educadores para monitoramento 
do acolhimento das crianças de 0 
a 8 anos, filhas do jovens 
atendidos pelo programa 

20    18    
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O processo será acompanhado pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus/SEMED e 

pela Coordenação do PROJOVEM URBANO em Manaus. 

 

 

 

 

 

13. PLANO DE 

APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

O pagamento será feito em parcelas conforme cronograma de desembolso abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. DO PAGAMENTO 

 

 

A Empresa apresentará na sede da SEMED (Gerência de Finanças) a Nota Fiscal de 

Serviço, correspondente aos serviços executados no período de cada fase indicada no 

cronograma financeiro, juntamente com a declaração de fornecimento dos serviços 

realizados, que deverá ser atestado pela SEMED/Departamento de Gestão Educacional/ 

Gerência de Educação de Jovens e Adultos/ Coordenação do Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano. 

A Nota Fiscal referente ao fornecimento do uniforme escolar deverá ser específica. 

N.º Programa/Ação Fonte 
Elemento 

de despesa 

Valor 

R$ 

1       

2       

3       

4       

TOTAL   

N.º da 

parcela 

Percentual referente 

à parcela 

Produtos/Serviços referentes às parcelas 

1   

2   

3   
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16. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

– A Empresa declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos de 

inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 

relatórios técnicos e explicações de que a Coordenação do PROJOVEM/SEMED julgar 

necessário. 

 

 

 

17. RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO 

 

Diretoria Responsável Cargo Telefone 

    

 

 

– Data da elaboração:  

– Data prevista para implantação: 

– Autorização do responsável pela elaboração. 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

DA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

1. A Instituição credenciada e eventualmente contratada terá, dentre outras atribuições, a 

responsabilidade de recrutar, selecionar, contratar, capacitar de modo inicial e 

continuado e remunerar os profissionais que integrarão o quadro do Programa. 

18. Assinatura e carimbo do solicitante 19. Assinatura do secretário 

Solicitamos a aprovação 

Manaus,______/_____________ de 2013.  

 

 

__________________________________ 

 

Despacho de aprovação 

(   ) Aprovado                (   ) Não aprovado 

Manaus,______/_____________ de 2013.  

 

__________________________________ 
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1.1 Os profissionais deverão ser contratados e regidos pelo regime das Consolidações 

das Leis de Trabalho – CLT pelo prazo determinado de 18 (dezoito) meses.  

 

 

 

 

 

1.2 O candidato deverá preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos gerais no 

momento da contratação: 

a) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 

reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da 

Constituição Federal; 

c) estar quite com as obrigações eleitorais; 

d) quando do sexo masculino, possuir documento que comprove estar em dia com as 

obrigações militares; 

e) gozar de boa saúde física e mental; 

f) não ter antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 

políticos; 

g) ter disponibilidade para exercício da atividade laboral de 30h semanais no turno 

noturno, incluindo os sábados pela manhã, conforme definido pela Coordenação do 

PROJOVEM URBANO. 

 

 

1.3 DAS DEMAIS ESPECIFICIDADES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 

 

A) EDUCADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (LÍNGUA PORTUGUESA) 

Carga Horária 30 (trinta) horas semanais 

Remuneração mensal R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

Pré-requisitos Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso em 
Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua 
Portuguesa, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação; Conhecimentos 
básicos em informática (operação de software de texto, 
planilhas, correio eletrônico e navegação na internet); 
preferencialmente com experiência no PROJOVEM e/ou na 

Educação de Jovens e Adultos e disponibilidade aos sábados 
para participar de formações, planejamentos e cursos. 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino de anos iniciais e finais do 
Ensino Fundamental pertencentes à Rede Municipal de 
Ensino. 

Descrição das atividades Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, 
ministrando aulas de Língua Portuguesa, teóricas e práticas, 
observando as políticas e diretrizes educacionais do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, 
bem como a formação continuada, o planejamento didático 
pedagógico e a elaboração e cumprimento do plano de 
trabalho docente. 
 

Vagas Disponíveis 10 (dez) vagas. 
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B) EDUCADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (LÍNGUA INGLESA) 

Carga Horária 30 (trinta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).  

Pré-requisitos Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso 
de Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em 
Língua Inglesa, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação; Conhecimentos 
básicos em informática (operação de software de texto, 
planilhas, correio eletrônico e navegação na internet); 
preferencialmente com experiência no PROJOVEM e/ou 
na Educação de Jovens e Adultos e disponibilidade aos 
sábados para participar de formações, planejamentos e 
cursos. 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino de anos iniciais e finais do 
Ensino Fundamental pertencentes à Rede Municipal de 
Ensino. 

Descrição das atividades Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, 
ministrando aulas de Língua Inglesa, teóricas e práticas, 
observando as políticas e diretrizes educacionais do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, 
bem como a formação continuada, o planejamento didático 
pedagógico e a elaboração e cumprimento do plano de 
trabalho docente. 

Vagas Disponíveis 10 (dez) vagas. 

 

 

C) EDUCADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (MATEMÁTICA) 

Carga Horária 30 (trinta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

Pré-requisitos Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura 
Plena em Matemática, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação; Conhecimentos básicos em 
informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico e 
navegação na internet); preferencialmente com Experiência no PROJOVEM 
e/ou na Educação de Jovens e Adultos e disponibilidade aos sábados para 
participar de formações, planejamentos e cursos.  

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino de anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 
pertencentes à Rede Municipal de Ensino. 

Descrição das atividades Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas de 
Matemática, teóricas e práticas, observando as políticas e diretrizes 
educacionais do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, 
bem como a formação continuada, o planejamento didático pedagógico e a 
elaboração e cumprimento do plano de trabalho docente.  

Vagas Disponíveis 10 (dez) vagas. 

 

 

D) EDUCADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (CIÊNCIAS DA NATUREZA) 

Carga Horária 30 (trinta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

Pré-requisitos Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Naturais, Biologia, Física ou 
Química, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação; Conhecimentos básicos em 
informática (operação de software de texto, planilhas, correio 
eletrônico e navegação na internet); preferencialmente com 
Experiência no PROJOVEM e/ou na Educação de Jovens e 
Adultos e disponibilidade aos sábados para participar de 
formações, planejamentos e cursos. 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino de anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental pertencentes à Rede Municipal de Ensino.  

Descrição das atividades Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando 
aulas de Ciências Naturais, teóricas e práticas, observando as 
políticas e diretrizes educacionais do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – PROJOVEM, bem como a formação 
continuada, o planejamento didático pedagógico e a elaboração e 
cumprimento do plano de trabalho docente do plano de trabalho 
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docente. 

Vagas Disponíveis 10 (dez) vagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) EDUCADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (CIÊNCIAS HUMANAS) 

Carga Horária 30 (trinta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

Pré-requisitos Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Sociais, Historia Geografia ou 
Filosofia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação; Conhecimentos básicos em informática 
(operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico e 
navegação na internet); preferencialmente com Experiência no 
PROJOVEM e/ou na Educação de Jovens e Adultos e disponibilidade 
aos sábados para participar de formações, planejamentos e cursos. 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino de anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental pertencentes à Rede Municipal de Ensino.  

Descrição das atividades Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando 
aulas de Ciências Sociais, teóricas e práticas, observando as políticas 
e diretrizes educacionais do Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens – PROJOVEM, bem como a formação continuada, o 
planejamento didático pedagógico e a elaboração e cumprimento do 
plano de trabalho docente. 

Vagas Disponíveis 10 (dez) vagas. 

F) EDUCADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (PARTICIPAÇÃO CIDADÃ) 

Carga Horária 30 (trinta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

Pré-requisitos Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
Licenciatura Plena em Serviço Social ou Pedagogia fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação; Conhecimentos básicos em informática (operação de 
software de texto, planilhas, correio eletrônico e navegação na 
internet); preferencialmente com Experiência no PROJOVEM e/ou 
na Educação de Jovens e Adultos e disponibilidade aos sábados 
para participar de formações, planejamentos e cursos.  

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino de anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental pertencentes à Rede Municipal de Ensino.  

Descrição das atividades Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando 
aulas de Participação Cidadã, teóricas e práticas, observando as 
políticas e diretrizes educacionais do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – PROJOVEM, bem como a formação 
continuada, o planejamento didático pedagógico e a elaboração e 
cumprimento do plano de trabalho docente. 

Vagas Disponíveis 10 (dez) vagas. 

G) EDUCADOR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL (QP) PARA FORMACAO TÉCNICA GERAL (FTG) 

Carga Horária 30 (trinta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

Pré-requisitos Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso na área 
relacionada ao arco ocupacional, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Habilitação de 
Técnico em Nível Médio; Conhecimentos básicos em informática 
(operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico e 
navegação na internet); Experiência em cursos de formação 
profissional e disponibilidade aos sábados para participar de 
formações, planejamentos e cursos. 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino de anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental pertencentes à Rede Municipal de Ensino. 

Descrição das atividades Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando 
aulas de Qualificação Profissional (QP) e Formação Técnica Geral 
(FTG), teóricas e práticas, observando as políticas e diretrizes 
educacionais do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 
PROJOVEM, bem como a formação continuada, o planejamento 
didático pedagógico e a elaboração e cumprimento do plano de 
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H) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Carga Horária 40 (quarenta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

Pré-requisitos Formação de nível médio comprovado por meio de Certificado 
expedido por instituição de ensino reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Ter experiência comprovada de no mínimo de 06 meses. 
Domínio na área de informática (operação de software de texto, 
planilha, correio eletrônico, navegação na internet, manuseio de data 
show) e disponibilidade aos sábados para participar de formações, 
planejamentos e cursos. 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino pertencentes à Rede Municipal de 
Ensino. 

Descrição das atividades Apoio administrativo em todas as atividades relativas ao projeto tais 
como: Elaboração de relatórios, acompanhamento de freqüências, 
emissão de certificados e declaração arquivamento de 
documentação técnica e pedagógica, cartas, atas de reuniões, 
atendimento a alunos do PROJOVEM. 

Vagas Disponíveis 01 (uma) vaga. 

 

 

 

I) ASSISTENTE PEDAGÓGICO 

Carga Horária 40 (quarenta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 3.000,00 (três mil reais) 

Pré- requisitos Formação de nível superior em pedagogia fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; 
Conhecimentos básicos em informática (operação de software de 
texto, planilhas, correio eletrônico e navegação na internet); 
Experiência mínima de 06 meses em coordenação e/ou 
assistência pedagógica no PROJOVEM e/ou na Educação de 
Jovens e Adultos e disponibilidade aos sábados para participar de 
formações, planejamentos e cursos. 
 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino pertencentes à Rede Municipal de 
Ensino. 

Descrição das atividades Promover encontros e reuniões juntos aos coordenadores, 
gestores e Professores, visitar periodicamente os núcleos do 
programa/PROJOVEM. Prestar apoio e acompanhamento a todas 
as questões pedagógicas que envolvam o desenvolvimento das 
ações do programa inclusive o cumprimento da carga horária das 
aulas ministradas, identificar e conhecer as dificuldades dos 
docentes em suas atividades, elaborar plano de ação para a 
melhoria continua do processo ensino aprendizagem e mensurar 
os resultados. Viabilizar a aplicação dos Testes Cognitivos do 

trabalho docente. 

Vagas Disponíveis 10 (dez) vagas, sendo 05 (cinco) na área da Alimentação e 05 
(cinco) na área de Turismo.  
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MEC de Entrada e de saída de alunos, orientar a utilização dos 
resultados dos testes de nivelamento, conhecimento da LDB. 

Vagas Disponíveis 01 (uma) vaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M) COORDENADOR GERAL 

Carga Horária 40 (quarenta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Pré- requisitos Formação de nível superior; experiência em gestão de 
projetos, programas e políticas públicas; Conhecimentos 

J) MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Carga Horária 30 (quarenta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Pré- requisitos Nível médio completo de escolaridade, comprovado por meio de Certificado 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Com experiência comprovada no mínimo de 01 (um) ano com preparação de 
Alimentos. 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino pertencentes à Rede Municipal de Ensino.  

Descrição das atividades Manipulação e preparação de alimentos nas escolas (núcleos) do projeto, bem 
como a organização do material e limpeza a atividade inerente. 

Vagas Disponíveis 10 (dez) vagas. 

K) MONITOR ESCOLAR 

Carga Horária 30 (quarenta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Pré- requisitos Nível médio completo de escolaridade, comprovado por meio de 
Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação; 
Conhecimentos básicos em informática (operação de software de 
texto, planilhas, correio eletrônico e navegação na internet);  
Experiência mínima de 06 meses na área administrativa. 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino pertencentes à Rede Municipal de 
Ensino. 

Descrição das atividades Apoio administrativo em todas as atividades relativas ao projeto 
no âmbito escolar, inserção de dados no sistema, recepção e 
acompanhamento dos discentes e comunicação direta com a 
Coordenação Local no tocante a eventuais ocorrências.  

Vagas Disponíveis 10 (dez) vagas. 

L) EDUCADOR DE MONITORAMENTO E ACOLHIMENTO INFANTIL. 

Carga Horária 30 (trinta) horas semanais. 

Remuneração mensal R$ 900,00 (novecentos reais) 

Pré- requisitos Formação mínima em nível médio (magistério) ou cursando nível 
superior em Pedagogia ou Normal Superior comprovado por 
meio de Certificado ou declaração expedido por instituição de 
ensino reconhecido pelo Ministério da Educação, conhecimentos 
básico de desenvolvimento infantil, ter experiência comprovada 
no mínimo de 06 meses em trabalhos com crianças de 02 a 08 
anos de idade. Conhecimentos básicos em informática, pacote 
Office, desejável conhecimento em primeiros socorros. 
 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino pertencentes à Rede Municipal de 
Ensino. 

Descrição das atividades Atuar como monitor, recreador de crianças de 02 a 08 anos de 
idade. 

Vagas Disponíveis 20 (vinte) vagas 
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básicos em informática (operação de software de texto, 
planilhas, correio eletrônico e navegação na internet); 
Experiência mínima de 05 anos em coordenação, 
preferencialmente em áreas inerentes ao PROJOVEM e/ou na 
Educação de Jovens e Adultos e disponibilidade aos sábados 
 
 

Área de atuação Estabelecimentos de Ensino pertencentes à Rede Municipal de 
Ensino. 

Descrição das atividades Gerir todas as ações do PROJOVEM URBANO. 

 

 

1.4 Salienta-se que a manutenção do quadro inerente ao quantitativo de profissionais 

está intimamente associado ao montante de alunos matriculados e frequentes. Assim, 

a redução do número de alunos ativos deverá implicar na redução do quadro funcional 

de modo proporcional.    

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
A Instituição credenciada e eventualmente contratada terá, dentre outras 
atribuições, a responsabilidade de viabilizar a execução das aulas 
práticas de Qualificação Profissional referentes aos Arcos Ocupacionais 
de Alimentação e Turismo, através da locação de espaços apropriados, 
fornecimento de materiais permanentes e de consumo, concessão de 
monitores e viabilização integral de visitas a locais úteis a aquisição de 
experiência prática profissional inicial. 
 
As aulas práticas de Qualificação Profissional terão duração máxima de 
06 (seis) meses, sendo iniciadas juntamente com a Unidade Formativa 
III do Programa. 
 
A Instituição deverá conceder ao Programa, durante o prazo citado no 
item 1.2, dois monitores (com conhecimento na área em 
desenvolvimento) para cada Arco Ocupacional, totalizando o número de 
04 profissionais, que auxiliarão os professores de Qualificação 
Profissional, devidamente definidos no Anexo III, 1.3, G. 
 
 Os Espaços que serão locados para a consecução das aulas práticas e 
os Materiais de Consumo e Permanente que deverão ser fornecidos 
terão por fulcro o quantitativo de alunos matriculados e frequentes. 
 
Sendo necessário para o pleno desenvolvimento do Arco de Alimentação 
de uma turma de 40 alunos, o constante no quadro seguinte: 
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1.1 Sendo necessário para o pleno desenvolvimento do Arco de Turismo e 
Hospitalidade de uma turma de 40 alunos, o constante no quadro seguinte: 
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ANEXO V 

DOS MATERIAIS 

 

1. A Instituição credenciada e eventualmente contratada terá, dentre outras 

atribuições, a responsabilidade de fornecer, ao longo dos dezoito meses do 

Programa, os seguintes materiais, tendo por parâmetro as solicitações da 

Coordenação do PROJOVEM URBANO que sempre estarão em consonância com o 

quantitativo de alunos matriculados e frequentes.  Cumpre mencionar, que a entrega dos 

materiais aos núcleos, deverá ser realizada em conformidade com as orientações da 

Coordenação Municipal do Programa.  
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1.2 Dos materiais destinados as salas de acolhimento (10 salas): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Dos materiais destinados aos alunos: 
 

 

 

 
1.4 Dos materiais destinados aos professores: 
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1.5 Dos materiais de expediente destinados aos dez núcleos: 
 

a. Papel ofício    
b. Toner          
c. Borracha 
d. Caneta 
e. Lápis 

f. Régua 
g. Clipes 
h. Furador 
i. Grampeador 
j. Grampo 
k. Corretivo 
l. Marcador de texto 
m. Tesoura 

n. Pasta com elástico 
o. Caixa arquivo 
p. Envelopes tamanhos pequeno, médios e grandes 
q. Pincel para quadro 
r. Copo descartável 

 
 

1.6 Dos materiais de limpeza destinados aos dez núcleos 

 
 

a. Vassoura 
b. Rodo 
c. Pano de Chão 
d. Espanador 
e. Esponja 
f. Palha de aço 

g. Desodorizador de ambiente 
h. Sabão em pó 
i. Rodo 
j. Pano de Chão 
k. Espanador 
l. Esponja 
m. Palha de aço 
n. Desodorizador de ambiente 

o. Sabão em pó 
p. Água sanitária 
q. Cera liquida 
r. Flanela 
s. Pano de copa 
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ANEXO VI 

DO PLANO DE AÇÃO COMUNITÁRIA - PLA 

 

1. A Instituição credenciada e eventualmente contratada terá, dentre outras atribuições, a 

responsabilidade de viabilizar a execução do Plano de Ação Comunitária, desenvolvida 

nos dez núcleos através das aulas de Participação Cidadã. Salientando-se, que ocorrerá 

uma vez ao longo do curso a culminância das ações coletivas de interesse público 

desenvolvidas pelos alunos em suas respectivas comunidades, cabendo a contratada o 

fornecimento de palestrantes, presença e visitação à órgãos, confecção de camisas do 

evento, baner´s, faixas, bem como a disponibilização de lanche no dia da culminância. 

 

ANEXO VII 

DO UNIFORME 

 

1. A Instituição credenciada e eventualmente contratada terá, dentre outras atribuições, a 

responsabilidade de fornecer 2.500 (duas mil e quinhentas) camisas, a título de uniforme 

destinados aos alunos. 

 

Item Descrição Unid. T Qte. P. 
Unit. 

P. Total 

1 

Camisa PROJOVEM URBANO 100% algodão, na cor 
branca, gola redonda e arte definida pela Coordenação do 
Programa. 

Und. 

P 

2.500   M 

G GG 

 

     ANEXO VIII 

                  DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 

2. A Instituição credenciada e eventualmente contratada terá, dentre outras atribuições, a 

responsabilidade de viabilizar a realização de: 

2.1 Formação Inicial, através da locação de um espaço climatizado com capacidade para 

oitenta pessoas, devidamente equipado com as especificações previstas no Plano de 

Trabalho, Anexo II, concessão de lanche e almoço considerando a carga horária de 96h, 

que será distribuída em conformidade com as orientações da Coordenação do 

PROJOVEM URBANO e pagamento de 04 (formadores). 
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2.2 Formação Continuada, que será realizada seis vezes ao longo do curso no início de 
cada Unidade Formativa, totalizando a carga horária de 216h, cabendo a contratada 
proceder com a locação de um espaço climatizado com capacidade para oitenta 
pessoas, devidamente equipado com as especificações previstas no Plano de 
Trabalho, Anexo II, concessão de lanche em conformidade com as orientações da 

Coordenação do PROJOVEM URBANO e pagamento de 04 (formadores) para cada 
uma das formações continuadas. 

 

ANEXO IX 

DA MINUTA DO TERMO DE CONTRATO E/OU TERMO DE CONVÊNIO   

 

MINUTA DE CONTRATO – COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2014 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº..../2014, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MANAUS 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED E A ................, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
          I – PREÂMBULO: 
 
 
1. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretária Municipal 

de Educação/SEMED, adiante denominada CONTRATANTE e a................., 
a seguir denominada CONTRATADA. 
 

2. LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade de Manaus, capital do 
Estado do Amazonas, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, 
sediada na AV. Brasil, nº 2971 – Compensa, aos dezessete dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dez. 

 
 

3. REPRESENTANTES: Representa a PREFEITURA o Exmo. Senhor 
Secretário Municipal de Educação, .............................................., nomeado 
por meio do Decreto de..........., com delegação de competência expressa no 
Decreto  nº ................, e a firma CONTRATADA, representada neste ato 
pelo ................................................., os quais assinam o presente 
instrumento que regerá pela  Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais 
legislações complementares, mediante a estipulação das clausulas e 
condições a seguir dispostas. e pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
4. SEDE DA CONTRATADA: A CONTRATADA é estabelecida nesta cidade na 

.................., inscrita no CNPJ sob o nº ............. 
 

 
5. FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este Contrato decorre do EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO..............................................., às fls. ....., datado 
..........., publicado no Diário Oficial do Município de Manaus .......... 

 
 
 
 
 
 



                                                                                     

                                     _________________________________________________________________ 
                                   Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº 2549 – Parque 10 de novembro - CEP - 69057-002  
                                            Telefone: 3632-2065 Fax: 3632-2645 | E-mail: semed@pmm.am.gov.br 
                                  mln                                                                                                                                                                              11:09 

 
 
 

6. DOCUMENTAÇÃO: A CONTRATADA apresenta neste ato os documentos legais 
comprobatórios ao atendimento das condições indispensáveis à assinatura do presente 
contrato, inclusive quitações exigíveis de tributos federais, estaduais e municipais, 
declarando inclusive, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e 
assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, inclusive para o 
pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas na 
licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93. 

 
7. GARANTIA: A CONTRATADA prestará a garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, nos termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei 8.666/93 ou depósito na 
Conta Corrente da Prefeitura Municipal de Manaus (FACULTADO). 

 
II – DO OBJETO DO CONTRATO: 
Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE 
os serviços de gerenciamento da Formação de Educadores e execução operacional do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM URBANO, conforme legislação 
vigente. 
 
III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 A CONTRATADA se compromete e se obriga junto a CONTRATANTE, a cumprir o 
estabelecido na Clausula anterior. 
 
IV – REGIME DE EXECUÇÃO 
Os serviços serão executados sob o regime de execução global. 
 
 V – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste 
Contrato, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam 
surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de prepostos ou de 
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução deste 
Contrato.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus 
ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhista, fiscal proveniente da 
aquisição do objeto deste Contrato. 
 
VI – DO PRAZO: 
O presente Contrato terá vigência de ... meses, a contar da data da assinatura e poderá 
chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e a conseqüente 
liquidação da despesa, podendo ao aprazimento das partes ser prorrogado por tempo 
igual ou superior. 
 
 VII – PREÇO, PAGAMENTOE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1 – PREÇO: O valor global do presente Contrato importa na quantia de R$ ................... 
2 – PAGAMENTO: O pagamento devido pela execução deste Contrato será feito contra 
a emissão de Nota Fiscal e Fatura, mediante Atestado de Recebimento, no prazo fixado, 
após a apresentação dos citados documentos na Secretaria Municipal de Educação. 

3. – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato foram 
empenhadas sob o nº ................, a conta da rubrica orçamentária: ................. no valor de              
R$............................., ficando o restante a ser empenhado no decorrer dos exercícios de 
2014/2015, conforme descrito na Nota de Empenho.  
 
VIII – MULTAS: 
A CONTRATADA pelo não cumprimento de quaisquer das clausulas e condições 
expressas nesse Contrato, ficará sujeita a multa de cinco décimos ( 0,5%) por dia de 
atraso do valor do Contrato. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A Prefeitura de Manaus reverterá 1% (um por cento) do valor total 
do pagamento ao FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena 
Empresa), em consonância ao art. 3º, inciso I, da Lei nº 199, de 24 de julho de 1993, 
alterada pela Lei n. 1.085, de 29 de dezembro de 2006. 
 
 IX – RESCISÂO DE CONTRATO E DA CLÁUSULA PENAL:  
O Contrato poderá ser rescindido e a CONTRATADA penalizada em conformidade com 
o Art. 78 e seus incisos, da Lei nº 8.666/93. 
 
X – DA EXECUÇÃO:  
A CONTRATANTE e a CONTRATADA manterão os entendimentos necessários para a 
execução deste contrato, sempre por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED, nos termos do art. 73 a 76 da Lei nº 8666/93, que acompanhará e fiscalizará os 
trabalhos através do órgão, comissão ou funcionário designado, que terão autoridade 
para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 
fiscalização da execução contratual. 
 
XIV – DA PUBLICAÇÃO: 
A CONTRATANTE obriga-se a promover, às suas expensas, a publicação, em Extrato, 
do presente contrato, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 5º (quinto) dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, do Diário Oficial do Município. 
 
XV – FORO: 
E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente contrato, fica 
eleito o Foro da Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 
04(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelas representadas das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, 
e pelas testemunhas abaixo.   
 
 
 

Manaus, ... de ......... de 2014. 
 
 
 

DARCY HUMBERTO MICHILES 
Secretário Municipal de Educação/SEMED 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 
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  MINUTA DE CONVÊNIO –COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 
 
 
 

TERMO DE CONVÊNIO  Nº .../2014, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
MANAUS ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E A 
....................... NA FORMA ABAIXO: 

 
 Ao......................, nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, República 
Federativa do Brasil, estiveram na sede da Prefeitura de Manaus, neste ato 
representando o MUNICÍPIO DE MANAUS o Exmo. Sr.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ........., conforme delegação de competência expressa no Decreto de 
19.04.2010, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE e a.....................  , neste 
ato representado por  ............., residente e domiciliado nesta cidade, 
....................................., daqui por diante denominado SEGUNDO CONVENENTE, tendo 
em vista os termos do Processo nº..........................., a seguir denominado PROCESSO, 
resolvem celebrar o presente convênio, que irá reger-se pelos dispositivos da Lei nº. 
8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: 
                
                              O presente Convênio tem por objetivo o repasse de recursos 
financeiros do PRIMEIRO CONVENENTE ao SEGUNDO CONVENENTE visando dar 
continuidade à Execução  do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem 
Urbano, em Manaus, por meio de Termo de Convenio, tudo na forma do Plano de 
Trabalho apresentado pelo SEGUNDO CONVENENTE  e juntado ao Processo nº 
................., documentação que independentemente passa a integrar o presente termo. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE COLABORAÇÃO: 
 
                              Para que sejam atingidos os objetivos deste Convênio, fica 
convencionado o seguinte regime de colaboração mútua entre os partícipes:  
 
AO PRIMEIRO CONVENENTE compete a obrigação de : 
 
a) Repassar ao SEGUNDO CONVENENTE , a quantia de   R$.........................) em    
parcelas, obedecendo rigorosamente os valores per capita definido no Plano de Trabalho 
b) Controlar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto pactuado, efetuando vistoria 
in loco, diretamente por terceiros, expressamente autorizados; 
c) Examinar e aprovar eventual proposta de   reformulação do Plano de Trabalho, desde 
que não importe na mudança do objeto; 
d) Examinar  e, se for o caso, aprovar as prestações de contas dos recursos repassados 
ao SEGUNDO CONVENENTE; remeter cópia deste Termo diretamente à Câmara 
Municipal de Manaus, conforme disposto no § 2º do art. 116 da Lei nº. 8.666/93. 
 
AO SEGUNDO CONVENENTE obriga-se:  

 
a) Aplicar e gerir os recursos repassados de acordo com o Plano de Trabalho aprovado 
pelo PRIMEIRO CONVENENTE; 
b)  Restituir eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes de aplicações 
financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias da conclusão, extinção, denúncia ou rescisão do 
presente Convênio; 
c) Ter pessoal qualificado para executar o objeto do Convênio, o  qual sob nenhuma 
hipótese, direta ou indiretamente, terá qualquer forma de vinculação com o PRIMEIRO 
CONVENENTE, nem gerará qualquer tipo de obrigação civil, trabalhista ou 
previdenciária para o PRIMEIRO CONVENENTE; 
 
 
d) Prestar contas na forma e prazo estipulado neste Termo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE LIBERAÇÃO: 
 
É de R$ ..................................... o valor global deste Convênio, que será repassado pelo 
PRIMEIRO CONVENENTE ao SEGUNDO CONVENENTE de acordo com o Plano de 
Trabalho do prefalado processo, que a este termo também se integra para todos os 
efeitos legais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO: 
 
O presente Convênio vigorará pelo prazo de ..., tornar-se-á eficaz a partir da data da 
assinatura, cumpridas todas suas condições, podendo ser prorrogado se assim 
acordarem os partícipes, ressaltando-se que a publicação Oficial do Extrato no DOM 
correrá à conta e responsabilidade do PRIMEIRO CONVENENTE, competindo-lhe 
também, através da SEMED, a remessa à Câmara Municipal de Manaus e ao Tribunal 
de Contas do Estado de cópia deste instrumento mediante ofício. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
As despesas resultantes da execução deste Convênio, para o exercício de 2014, 
correrão conforme Nota de Empenho nº .........................., sob à conta da seguinte 
rubrica orçamentária: .............................., no valor de R$ ...................................., 
conforme Nota de Empenho.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 
O SEGUNDO CONVENENTE prestará contas ao PRIMEIRO CONVENENTE do total 
dos recursos que esta liberar, fazendo anexar a documentação seguinte: 
 
• Relatório das atividades desenvolvidas com a demonstração  do cumprimento do 
objeto deste Convênio; 
• Plano de Trabalho; 
• Cópia de Convênio; 
• Demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando o saldo e os 
rendimentos auferidos de eventual aplicação dos recursos no mercado financeiro; 
• Relação dos pagamentos efetuados; 
• Cópia do extrato de conta bancária específica; 
• Conciliação do saldo bancário, se existente; 
• Cópia do despacho homologatório da licitação, se for o caso, realizada ou do 
despacho que justificar sua dispensa ou inexigibilidade; 
• Cópia do contrato ou de outros instrumentos eventualmente firmados com terceiros; 
• Cópia das Notas Fiscais e serviços ou de aquisição de bens; 
• Comprovante do recolhimento de eventual saldo dos recursos liberados, em conta 
bancária vinculada em banco Oficial, no prazo de 30 (trinta) dias úteis e prestação de 
contas final no prazo de 60 (sessenta) dias. 
• Cópia do Termo de Aceitação Definitiva da Obra se for o caso. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUDITORIA: 
 
Os serviços de auditoria da aplicação dos recursos de que trata o presente Convênio, 
serão realizados pelo órgão competente do Município, sendo as peças técnicas por eles 
produzidas juntadas ao processo da Prestação de Contas. 
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 SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - As verificações do órgão de controle interno 
compreendem qualquer constatação física, patrimonial, financeira e contábil que se faça 
necessária, podendo, para esse fim, examinar livros, registros contábeis, plantas e 
documentos de qualquer natureza, assim como ter livre acesso aos trabalhos 
relacionados com a execução do objetivo deste Convênio, SUBCLÁUSULA-SEGUNDA - 
Qualquer solicitação feita pelo órgão de controle interno no exercício da fiscalização de 
sua competência deverá ser atendida pela SEGUNDA CONVENENTE dentro de 15 
(quinze) dias do recebimento da notificação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 
O MUNICÍPIO, através de Unidade Administrativa que indicar, ou mediante comissão 
mista de servidores, fiscalizará e acompanhará a execução do presente Convênio. 
CLÁUSULA NONA- DA CONTABILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS: 
Os recursos que forem liberados pelo PRIMEIRO CONVENENTE serão movimentados 
pelo SEGUNDO CONVENENTE através de conta bancária especial, mantida em Banco 
Oficial, mediante cheques nominativos ou transferência eletrônica identificada, emitidos 
exclusivamente para o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ou para 
aplicação no mercado financeiro, ficando sob a responsabilidade do SEGUNDO 
CONVENENTE a guarda, em arquivo próprio, dos documentos contábeis 
correspondentes, de modo a facilitar o acompanhamento e a fiscalização por parte do 
MUNICÍPIO.   
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - As aplicações no mercado financeiro somente poderão ser 
efetuadas através do Banco Oficial em títulos cuja liquidez não prejudique o atingimento 
do objeto definido na Cláusula Primeira, devendo os rendimentos de tais aplicações ser 
obrigatoriamente aplicados nesse atingimento e integrar a Prestação de Contas, em 
consonância com o disposto nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 116 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS VEDAÇÕES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 
 
É expressamente vedada a aplicação dos recursos liberados por força do presente 
Convênio: 
a) na realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou 
similar; 
b) na utilização dos recursos liberados fora dos objetivos ajustados; 
c) na realização de qualquer despesa em data anterior ou posterior à sua vigência; 
d) na atribuição de feitos financeiros retroativos ao início dessa vigência; 
e) na realização de despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive quando 
forem efetuados pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 
f) no pagamento a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante do 
Quadro de Pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por 
serviços de consultoria ou assistência técnica; 
g) na aplicação no mercado financeiro em desacordo com o disposto na Subcláusula 
Única da Cláusula Nona deste Termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA INCORPORAÇÃO DE BENS E DAS 
RESPONSABILIDADES: 
 
Aprovada a Prestação de Contas de que trata a Cláusula Sétima, os bens eventualmente 

adquiridos ou produzidos com os recursos deste Convênio incorporar-se-ão 
definitivamente ao patrimônio do SEGUNDO CONVENENTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA: 
 
Este Convênio poderá ser denunciado por livre consenso dos partícipes ou 
unilateralmente pelo PRIMEIRO CONVENENTE, pela ocorrência de fato que tome 
materialmente inexeqüível, ou infrigência aos seus termos, ou, ainda, se o interesse 
público assim o recomendar. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DIVULGAÇÃO: 
 
Nas eventuais divulgações que fizerem veicular a propósito do presente Convênio e dos 
objetivos nele definidos, far-se-á obrigatória referência à participação do MUNICÍPIO 
para a implementação desse projeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ADITAMENTO: 
 
O presente Convênio poderá mediante consenso de seus partícipes, ser alterado em 
suas cláusulas ou condições, mediante Termo Aditivo. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - É expressamente vedado qualquer aditamento que implique 
na alteração ou modificação do objeto ajustado. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO: 
 
O presente Convênio será publicado em forma de Extrato, no Diário Oficial do Município, 
na forma da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DIVERGÊNCIAS E CASOS OMISSOS: 
 
As divergências e os casos omissos surgidos em decorrência da execução do presente 
ajuste serão dirimidos mediante entendimentos mútuos, reduzindo-se a escrito as 
soluções encontradas. Estabelecida, contudo, divergência inconciliável, será competente 
para dirimi-la e julgá-la a Vara Privativa da Fazenda Pública do Município de Manaus. 
E, por assim estarem ajustados, assinam o presente Convênio em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza um só efeito de legal. 
 
 
 
 
 

Manaus, ... de ..... de 2014. 
....................................... 

                                                          SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
                                                                        PRIMEIRO CONVENENTE 

                                                                       ............................. 
 
 

..........................               
                                                                     SEGUNDO     CONVENENTE 

 
 
 
 
 
Testemunhas: 
Nome: ___________________________________________RG_____________ 
Nome: __________________________________________RG______________ 
 

 

 
 
 
 
 
 


