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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA
PORTARIA Nº 007/2021 - PROGRAD/UEA
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
lei, CONSIDERANDO, o teor do Processo nº 01.02.011304.005589/202165. RESOLVE: I - DESLIGAR do cadastro discente da UEA, o estudante
Edivandro de Sousa Nascimento, matrícula nº 1713020005, do Curso de
Bacharelado em Direito da Escola de Direito-ED, a contar de 01 de setembro
de 2021.
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de novembro de 2021.

LEIA - SE: Total da Matriz Curricular referentes aos (10) semestres
letivos: 224 124 100 1785 2010 1065 4860
REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,
19 de outubro de 2021

<#E.G.B#67346#42#68902/>

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas
Protocolo 67346

Fundação Amazonas de Alto
Rendimento - FAAR

KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA
Pró-Reitora de Graduação da Universidade do Estado do Amazonas

<#E.G.B#67341#42#68897/>

Protocolo 67341
<#E.G.B#67342#42#68898>

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
PORTARIA Nº. 69/2021 - CAEG/PROGRAD/UEA
A PRÓ- REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E PRESIDENTE
DA CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o que determina o Art. 5º e Art. 13º da Resolução 10/2017CONSUNIV, de 15/03/2017 que dispõe sobre revalidação de diplomas
de curso de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de
ensino superior; CONSIDERANDO documentos comprobatórios constantes
nos Processos nºs. 2019/00027581 (SGD) e 01.02.011304.000532/202170 (SIGED); CONSIDERANDO a Portaria Nº. 53/2020-PROGRAD/UEA
de constituição da Comissão de Revalidação do Curso de Licenciatura
em Educação Física da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESA;
RESOLVE: APROVAR Ad Referendum o parecer favorável da Comissão
de Revalidação do Curso de Licenciatura em Educação Física da Escola
da Universidade do Estado do Amazonas à revalidação do Diploma de
Graduação em “Professor - Especialidad: Educación Física Y Deportes” de
FRANK JOSE GUTIERREZ SIVIRA, expedido pela Universidad Pedagógica
Experimental Libertador - Instituto Pedagógico de Barquisimeto, da
Venezuela”, da República Bolivariana da Venezuela, por sua similaridade
e equivalência ao Curso de Licenciatura em Educação Física da Escola
Superior de Ciências da Saúde - ESA.
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 20 de outubro de 2021.
KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA
Pró-Reitora de Graduação da Universidade do Estado do Amazonas

<#E.G.B#67342#42#68898/>

Protocolo 67342
<#E.G.B#67347#42#68903>

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
PORTARIA Nº 631/2021 - GR/UEA
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o Regimento
Interno do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências
Humanas e o que consta no processo nº01.02.011304.011821/2021-02;
CONSIDERANDO o Artigo 21, inciso XIX, da lei 3656/11, o qual dispõe que
a função abaixo discriminada é atribuição correlata à função de docência.
RESOLVE: DESIGNAR o Professor Doutor Guilherme Gitahy de Figueiredo
para assumir a Subcoordenação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, durante 2 (dois) anos, a contar de 01 de
novembro de 2021, em substituição à Professora Doutora Cristiane da
Silveira, nomeada anteriormente pela Portaria nº228/2021 - GR/UEA.
REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, em
Manaus, 19 de novembro de 2021.

<#E.G.B#67347#42#68903/>

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas
Protocolo 67347

<#E.G.B#67346#42#68902>

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
ERRATA À RESOLUÇÃO Nº 54/2016 - CONSUNIV/UEA, publicada
no Diário Oficial do Estado do Amazonas, de 16 de dezembro de 2016,
Publicações Diversas, Pág. 6 a 8.
ONDE SE LÊ: Sigla Componente Curricular Créditos Carga Horária PR
CR CT CP CHT CHP CHE TCH
ESA0115 Anatomia Humana I 9 6 3 90 90 0 180
LEIA - SE: Sigla Componente Curricular Créditos Carga Horária PR
CR CT CP CHT CHP CHE TCH
ESA0115 Anatomia Humana I 8 4 4 60 120 0 180
ONDE SE LÊ: Total da Matriz Curricular referentes aos (10) semestres
letivos: 225 126 99 1815 1980 1065 4860

<#E.G.B#67324#42#68879>

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 - “MAIS ESPORTE NO
INTERIOR”
PARA CREDENCIAMENTO DE MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO
DO AMAZONAS PARA FIRMAREM CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO
AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO - FAAR
A FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO - FAAR, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Pedro
Teixeira, nº 400, Bairro Dom Pedro I, em Manaus - AM, inscrita no CNPJ sob
o nº 35.933.557/0001-60, neste ato representado por seu Diretor-Presidente,
Sr. Jorge Elias Costa de Oliveira, com fulcro no artigo 217, da Constituição
da República Federativa do Brasil; artigos 208 e 209, da Constituição do
Estado do Amazonas; e na Lei Delegada nº 124, de 1º de novembro de 2019,
observadas ainda as normas estabelecidas na Lei Federal nº 9.615/98, Lei
Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e Resolução nº 12/12
- TCE/AM, torna público o Edital de Chamamento Público destinado ao credenciamento de Municípios do Estado do Amazonas, para firmarem parceria
com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR, na forma de Termo
de Convênio
1 - DO OBJETO E VALORES MÁXIMOS DO PROJETO
1.1 Este Edital de Chamamento Público destina-se ao credenciamento de
Municípios do Estado do Amazonas, para celebração de ajuste na forma
de convênio, envolvendo transferências voluntárias de recursos financeiros
para aquisição de material de consumo (materiais esportivos), com fulcro
na Lei Federal nº 9.615/98, Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações
posteriores, e Resolução nº 12/12 - TCE/AM, a serem estabelecidos pela
Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR, para a consecução de
finalidades de relevante interesse público na área do desporto que abranjam
práticas formais e não-formais.
1.2 Os Municípios do Estado do Amazonas que estejam adimplentes com
suas obrigações legais, poderão se habilitar mediante a apresentação
da documentação exigida no presente Edital de Chamamento Público,
bem como do Plano de Trabalho, quantificando os recursos financeiros
pretendidos, dentro dos limites fixados no presente Edital, e que:
a) Cada Município do Estado do Amazonas deverá apresentar 01 (um) Plano
de Trabalho;
b) O Plano de Trabalho tenha como objeto o fomento de políticas públicas
voltadas ao desporto que abranja práticas formais e não-formais;
c) Atendam, no mínimo, 03 (três) projetos locais voltados ao desporto que
abranjam práticas formais e não-formais.
1.3 Para fins deste Edital, considera-se:
a) Prática desportiva formal - é aquela regulada por normas nacionais e
internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade,
aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto
(§1º, do art. 1º, da Lei Federal nº 9.615/98);
b) Prática desportiva não-formal: é aquela caracterizada pela liberdade
lúdica de seus participantes (§2º, do art. 1º, da Lei Federal nº 9.615/98).
Parágrafo único. Os Municípios deverão aplicar obrigatoriamente os recursos
financeiros recebidos por meio deste Edital exclusivamente no fomento
do Desporto, abrangendo as práticas formais e não-formais, conforme
preconizado na Lei Federal nº 9.615/1998.
1.4 Os recursos financeiros disponibilizados para rateio atenderão ao limite
máximo global de R$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais).
1.5 Ficam fixados os seguintes valores máximos a serem pleiteados individualmente por cada Ente Municipal:
a) Plano de Trabalho com limite máximo de recurso financeiro em R$
50.000,00 (Cinquenta mil reais).
b) Limite máximo do Plano de Trabalho: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).
§1º - No caso de o somatório dos valores conquistados por todos os
Municípios habilitados ultrapassar o limite máximo global de R$ 3.050.000,00
(três milhões e cinquenta mil reais), estabelecido no presente Edital, haverá
uma redução proporcional para todos os entes credenciados, a fim de
garantir o acesso ao recurso de forma equitativa.
§2º - O Município não será obrigado a solicitar o teto financeiro máximo
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previsto no presente Edital, devendo apenas preencher no Plano de Trabalho
o valor a ser solicitado, o qual deverá corresponder aos valores constantes
no Cronograma de Desembolso e Plano de Trabalho.
1.6 O Plano de Trabalho, sob pena de indeferimento sumário, deverá
justificar e quantificar financeiramente todos os recursos pretendidos.
2 - DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS
2.1 Os Municípios proponentes que aderirem ao objeto deste Edital de
Chamamento Público, deverão apresentar a seguinte documentação:
a) Ofício do Ente Municipal subscrito pelo Prefeito (a) ao titular da Fundação
Amazonas de Alto Rendimento - FAAR propondo a Celebração do Convênio;
b) Plano de Trabalho elaborado em conformidade com a legislação pelo
Ente Municipal, devidamente assinado pelo (a) Prefeito (a), contendo
Dados Cadastrais do Proponente, do Concedente, Indicação do Fiscal do
Proponente, Título do Projeto, Descrição do Objeto, Justificativa do Objeto,
Cronograma de Execução, Plano de Aplicação, Cronograma de Desembolso
e Aprovação pelo Concedente;
c) 03 (três) cotações de preço, no mínimo, em papel timbrado da empresa,
devidamente identificadas com o carimbo do CNPJ, assinatura do
responsável pelas informações da cotação e período de validade dos preços,
bem como impressão do Cartão do CNPJ das empresas que forneceram as
referidas cotações;
d) Mapa comparativo das cotações de preço, devidamente assinado e
carimbado pelo (a) Prefeito (a);
e) Cartão do CNPJ do Município atualizado;
f) Publicação no Diário Oficial do Município ou equivalente, da Lei que
autoriza o Ente Municipal a celebrar convênio;
g) Diploma do (a) Prefeito (a);
h) Termo de Compromisso e posse do (a) Prefeito (a);
i) Cédula de Identidade e CPF do (a) Prefeito (a);
j) Comprovante de Residência do (a) Prefeito (a), emitido em até 03 meses
antes da celebração do Convênio;
k) Declaração de que não está em situação de mora ou de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta e
Indireta Federal, Estadual e Municipal;
l) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União válida e validada;
m) Certidão Negativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
válida e validada;
n) Certidão Negativa da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ válida
e validada;
o) Certidão Negativa da Secretaria Municipal - válida e validada;
p) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - TST válida e validada;
q) Cópia do Contrato da Abertura da Conta Bancária específica para o
Convênio - mencionando a agência com digito e a conta com o digito, bem
como Cópia do Extrato bancário demonstrando saldo zerado;
r) Ficha Funcional contendo os dados do Representante Legal do Município
que irá acompanhar o Convênio, devidamente preenchida e assinada pelo
(a) Prefeito (a);
s) Comprovação de o Município tenha instituído, previsto e esteja
efetivamente arrecadando os impostos de sua competência, acompanhada
de declaração assinada pelo (a) Prefeito (a);
t) Comprovação de que cumpre os limites constitucionais relativos à
educação e à saúde, acompanhada de declaração assinada pelo (a) Prefeito
(a);
u) Comprovação de que observa os limites de endividamento consolidado
e mobiliário, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
de inscrição em restos a pagar e despesas com pessoal, acompanhada de
declaração assinada pelo (a) Prefeito (a);
v) Comprovação de que possui previsão orçamentária para a contrapartida
(QDD), acompanhada de declaração assinada pelo (a) Prefeito (a);
w) Declaração/certidão de adimplência quanto ao pagamento de salários
dos servidores municipais;
x) Comprovante do CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados
do Setor Público Federal;
y) Ofício do Ente Municipal endereçado ao Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas contendo solicitação de emissão de CERTIDÃO de Comprovação
das condicionantes elencadas na Orientação Técnica nº 22/2011-GFINS.
Parágrafo único. A ausência de qualquer documento elencado no item 2.1
ensejará a eliminação sumária do Município do presente certame.
3 - DO PROTOCOLO DO OFÍCIO, PLANO DE TRABALHO E DEMAIS
DOCUMENTOS
3.1 O Plano de Trabalho e demais documentos deverão estar organizados
conforme a ordem descrita no item 2.1 deste Edital em envelope lacrado,
entregues por meio de Ofício endereçado ao Diretor-Presidente no Setor de
Protocolo da Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR, no período
de 24 de novembro a 24 de dezembro de 2021, das 08h às 16h (sendo no
dia 24 de dezembro até as 12h).
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3.2 Dúvidas e questionamentos acerca do Edital poderão ser sanados no
período de 19 a 23 de novembro de 2021 perante a Fundação Amazonas de
Alto Rendimento - FAAR, com agendamento de horários.
3.3 Após o protocolo não haverá possibilidade de alteração/substituição/
complementação do Plano de Trabalho e documentos.
3.4 O período de análise dos Planos de Trabalho e documentos será de
27/12/2021 a 10/01/2022 e a Divulgação da resultado do credenciamento
está prevista para o dia 11/01/2022.
3.5 O Plano de Trabalho deverá estar devidamente rubricado e assinado
pelo (a) Prefeito (a), acompanhado de, no mínimo, 03 (três) cotações de
preço para os materiais de consumo previstos no Plano de Trabalho.
3.6 Cada Ente Municipal poderá protocolar apenas 01 (um) Plano de
Trabalho contendo, no mínimo, 03 (três) projetos locais voltados ao desporto
que abranjam práticas formais e não-formais, conforme descrito nos itens
1.2 e 1.3 do presente Edital.
3.7 O Município deverá prever no Plano de Trabalho a contrapartida de, no
mínimo, 10% (dez por cento), a qual deverá ser prestada na forma financeira.
3.8 Todos os anexos referentes ao Plano de Trabalho e demais documentações exigidas neste Edital de Chamamento Público poderão ser encontradas
através do site www.faar.am.gov.br.
4 - DO PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO
DA FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO - FAAR
4.1 Os Planos de Trabalho serão submetidos ao Parecer Técnico da
Comissão Permanente de Seleção, instituída e incumbida de processar e
julgar os Chamamentos Públicos oriundos da Fundação Amazonas de Alto
Rendimento - FAAR para parcerias cujo objeto contemple o fomento de
iniciativas e atividades desportivas.
5 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
5.1 No dia 21 de janeiro de 2022 a Fundação Amazonas de Alto Rendimento
- FAAR publicará o resultado final dos Municípios credenciados aptos
a celebrarem convênio, ficando convocados, a partir deste ato, para
apresentação, no período de 22 de janeiro a 14 de fevereiro de 2022, dos
seguintes documentos:
a) Cartão do CNPJ do Município atualizado;
b) Publicação no Diário Oficial do Município ou equivalente, da Lei que
autoriza o Ente Municipal a celebrar convênio;
c) Diploma do (a) Prefeito (a);
d) Termo de Compromisso e posse do (a) Prefeito (a);
e) Cédula de Identidade e CPF do (a) Prefeito (a);
f) Comprovante de Residência do (a) Prefeito (a), emitido em até 03 meses
antes da celebração do Convênio;
g) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União válida e validada;
h) Certidão Negativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
válida e validada;
i) Certidão Negativa da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ válida e
validada;
j) Certidão Negativa da Secretaria Municipal - válida e validada;
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - TST válida e validada;
m) Cópia do Contrato da Abertura da Conta Bancária específica para o
Convênio - mencionando a agência com digito e a conta com o digito, bem
como Cópia do Extrato bancário demonstrando saldo zerado.
6 - DO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO
AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO - FAAR
6.1 O Plano de Trabalho e a documentação dos Municípios credenciados
serão submetidos à análise e Parecer da Assessoria Jurídica da Fundação
Amazonas de Alto Rendimento - FAAR.
7 - DO TERMO DE CONVÊNIO
7.1 Processado o Chamamento Público e concluídas todas as fases do
certame, será realizada Audiência Pública para assinatura do Termo de
Convênio e advertência pública quanto às responsabilidades de cada Ente
Municipal na execução dos planos de trabalho, em data a ser divulgada posteriormente.
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 As despesas provenientes da execução deste Edital de Chamamento
Público serão custeadas por conta da Dotação Orçamentária do exercício
financeiro de 2022:
Órgão: Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR.
Unidade Orçamentária: 028302.
Programa de Trabalho: 27.812.3303.2321.0001
Natureza de Despesa: 334041
Fonte: 160
9 - DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS
9.1 O valor do repasse destinado ao Município será disponibilizado em
parcela única, por meio de transferência eletrônica para conta específica,
após a homologação do resultado e a devida formalização do Termo de
Convênio no Sistema de Controle de Convênios - SISCONV.
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10 - DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
10.1 O acompanhamento dos convênios celebrados será realizado de
acordo com a Lei Federal nº 9.615/98, Resolução nº 12/12 - TCE/AM, as
regras insculpidas no presente Edital e no Termo de Convênio respectivo.
11 - OBRIGAÇÕES DOS ENTES MUNICIPAIS
11.1 Constituem obrigações de todos os Municípios contemplados:
a) Atenderem todas as convocações da Fundação Amazonas de Alto
Rendimento - FAAR que tratem de assuntos referentes ao convênio firmado.
b) Os Municípios, convidados com antecedência, via comunicado oficial,
deverão participar de eventos realizados pelo Estado do Amazonas dentro
da vigência do convênio, promovidos pela Fundação Amazonas de Alto
Rendimento - FAAR, por meio de atividades pré-estabelecidas, com intuito
de promover a divulgação da projetos contemplados e auxiliar no bem
social da população em geral. Exemplo de eventos: tardes de lazer, eventos
esportivos, aberturas de eventos esportivos, dentre outros.
c) Utilizar em todas as ações esportivas objeto do Termo de Convênio, como
uniformes, passeio, jogo, impressos etc, a logomarca oficial do Governo do
Estado do Amazonas e da Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR,
cujo critério adotado para determinar o tamanho desta logomarca será disponibilizado posteriormente aos Entes Municipais.
d) Divulgar as atividades esportivas, competições, entrevistas e ações do
respectivo Município mencionando obrigatoriamente o nome da Fundação
Amazonas de Alto Rendimento - FAAR, como parceira e apoiadora, em seu
sítio na internet e redes sociais, em locais visíveis de suas sedes sociais e
dos estabelecimentos em que exerça suas ações.
e) Confeccionar 01 (um) banner com a logo da Fundação Amazonas de Alto
Rendimento - FAAR e do Governo do Estado do Amazonas no tamanho
mínimo de 90 cm de largura por 110 cm de altura e deixá-lo exposto nos
locais de desenvolvimento das atividades desportivas fomentadas com o
apoio da FAAR;
f) Obrigatoriedade de emitir relatório mensal assinado pelo responsável legal
indicado pelo (a) Prefeito (o) para acompanhar a execução do convênio,
contendo as atividades desportivas desenvolvidas com o apoio da FAAR,
devendo ainda tal relatório ser protocolizado juntamente com a prestação de
contas, no prazo para apresentação.
g) O Município deverá manter lista de presença dos beneficiários dos
projetos desportivos apoiados pela FAAR para fins de fiscalização a qualquer
momento.
11.2 O não cumprimento qualquer item acima elencado resultará em:
a) Advertência;
b) Rescisão do termo de convênio que tenha o Município como beneficiário;
c) Impedimento de participar dos chamamentos públicos realizados pela
Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR, pelo prazo 01 (um) ano, a
contar da data de sua exclusão;
d) Devolução de recursos financeiros.
Parágrafo único. As penalidades previstas nas alíneas do subitem 11.2,
poderão ser aplicadas cumulativamente, dependendo da análise de cada
caso concreto.
12 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12.1 A Prestação de Contas dos recursos recebidos dar-se-á na forma
estabelecida na Resolução nº 12/12 - TCE/AM, no presente Edital e
respectivo Termo de Convênio, devendo ser protocolizada junto ao Setor de
Protocolo da Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR até as datas
previstas neste Edital.
12.2 A prestação de contas deverá ser composta pelos documentos
relacionados nos dispositivos legais acima citados.
Parágrafo Único: O Município deverá apresentar ainda as fichas cadastrais
dos atletas e participantes dos projetos contendo obrigatoriamente foto,
nome, número de RG ou CPF, telefone, assinatura do responsável, endereço
e Autorização de Imagem.
12.3 O Ente Municipal deverá apresentar a prestação de contas final,
incluindo todas as despesas efetivadas, até 30 dias após o término de
vigência do convênio.
12.4 A não apresentação dos documentos solicitados e/ou o atraso na
apresentação da prestação de contas acarretará ao Ente Municipal a
penalidade de suspensão de participação de chamamento público e
impedimento de celebrar ajustes ou contrato com a Administração Pública.
12.5 Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente à
apresentação da prestação de contas, o Município deverá manter em seu
arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.
12.6 O Município deverá comprovar, por meio de documentação hábil,
a efetivação da contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por cento), na
respectiva prestação de contas.
13 - DAS VEDAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
13.1 Ficará impedido de celebrar convênio com a Fundação Amazonas
de Alto Rendimento - FAAR, o Município que não atender aos requisitos
exigidos por este Edital, bem como não observar as exigências da legislação
que tratam sobre objeto deste Edital de Chamamento Público.
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14 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
14.1 As impugnações ao presente Edital e os recursos das decisões
proferidas nas etapas do processo de seleção e celebração do convênio,
nos prazos estipulados, deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo
da Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR até às 16:00h da data
limite para cada etapa.
14.2 Os recursos e impugnações somente serão analisados se contiverem,
necessariamente:
a) A identificação e qualificação do recorrente/impugnante;
b) A indicação da decisão da qual se está recorrendo ou impugnando;
c) As razões do recurso ou da impugnação, com os fundamentos essenciais
à demonstração do direito pretendido;
d) Os pedidos do recorrente/impugnante.
14.3 As decisões acerca dos recursos e impugnações do presente Edital,
serão publicadas no site oficial da Fundação Amazonas de Alto Rendimento
- FAAR e delas não caberão novos recursos na esfera administrativa.
14.4 Interposto o recurso, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento
- FAAR dará ciência, por ofício, às partes diretamente afetadas para que
estas, querendo, manifestem-se em até 01 (um) dia útil.
14.5 Havendo impugnação do presente Edital, a Fundação Amazonas de
Alto Rendimento - FAAR fará publicar em seu site oficial os motivos da
impugnação, resolvendo o mérito no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
14.6 Qualquer cidadão poderá solicitar informações quanto à interpretação
do presente Edital, nos prazos e termos estabelecidos neste instrumento.
14.7 Serão admitidos recursos após a fase de Avaliação e Seleção no
período de 17/01/2022 a 19/01/2022 que deverão ser interpostos, exclusivamente, por representante legal do Ente Municipal.
14.8 Os recursos e os pedidos de impugnação deverão ser encaminhados à
Comissão Permanente de Seleção que analisará e julgará o pleito.
14.9 Os recursos que se apresentarem sem fundamentação técnica,
ilegíveis, intempestivos e que não estiverem de acordo com o disposto nos
subitens acima serão indeferidos de plano.
14.10 As decisões dos recursos serão comunicadas por meio de ofício ao
Município recorrente.
14.11 Será legítimo para recorrer apenas o representante legal habilitado.
15 - DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Para celebração dos Termos de Convênio decorrentes do presente
Edital de Chamamento Público deverão ser rigorosamente cumpridas as
normas estabelecidas na Lei Federal nº 9.615/98, Lei Federal nº 8.666/93,
com alterações posteriores, e Resolução nº 12/12 - TCE/AM e demais
legislações atinentes à matéria referenciada neste Edital.
15.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus - AM para dirimir quaisquer
dúvidas suscitadas na execução deste Edital, quando esgotadas as vias administrativas.
Manaus - AM, 19 de novembro 2021.
JORGE ELIAS COSTA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento

<#E.G.B#67324#44#68879/>

Protocolo 67324
<#E.G.B#67294#44#68849>

TORNAR SEM EFEITO
A Publicação do chamamento público nº 002/2021 para credenciamento de
municípios do interior do estado do amazonas para firmarem convênio com
a FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO - FAAR, publicado no
dia 17/11/2021, página 34, Edição n° 34624, caderno do Poder Executivo-Seção II.
Manaus, 19 de novembro de 2021.
JORGE ELIAS COSTA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento

<#E.G.B#67294#44#68849/>

Protocolo 67294

Fundo de Promoção Social e
Erradicação da Pobreza - FPS
<#E.G.B#67292#44#68847>

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 143/2021-FPS REFERENTE AO
EDITAL 001/2021-FPS
ESPÉCIE: Termo de Fomento nº 143/2021-FPS. DATA DA ASSINATURA:
12.11.2021. PARTÍCIPES: O Estado do Amazonas, por meio da Secretaria
Executiva de Assuntos Administrativos do Fundo de Promoção Social
e Erradicação da Pobreza, órgão integrante da estrutura da Casa Civil
do Estado do Amazonas, com recursos do Fundo de Promoção Social e
Erradicação da Pobreza e Associação Pestalozzi de Coari. RESPONSÁVEIS:
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