
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Manaus, quinta-feira, 27 de julho de 2000.                  Número  81  ANO I 

PODER  EXECUTIVO 

 

Diário  Oficial 

Ó R G Ã O    O F I C I A L    D O    M U N I C Í P I O    D E     M A N A U S    -   AM

          
 
 
 
 
 

DECRETO  Nº 5.089  DE  26  DE  JULHO  DE  2000 
 
 

REGULAMENTA a Lei Promulgada 
n° 32, de 10.08.99, publicada no 
D.O.E. de 13.08.99, que obriga as 
agências bancárias, no âmbito do 
Município de Manaus, a utilizarem 
pessoal suficiente nos serviços de 
caixa, para um rápido atendimento 
aos usuários. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no 
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, 
inciso I da Lei Orgânica do Município,  
 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1° - Para   fins   do   cumprimento    da    
Lei Municipal n° 32/99, adotar-se-á procedimento 
administrativo que observem os princípios constitucionais 
previstos nos termos do Art. 5o,  inciso LV, da Constituição 
Federal do Brasil. 

Art. 2° - A Empresa Municipal de Urbanização  
- URBAM - notificará oficialmente todas as agências 
bancárias instaladas no Município de Manaus, no prazo de 
trinta dias, a contar da data de publicação deste Decreto, 
do disposto na Lei n° 32/99, bem como da sua 
regulamentação. 

Art. 3° - As denúncias pelo não cumprimento  
da Lei n° 32/99, deverão ser encaminhadas à URBAM, para 
as devidas providências. 

Art. 4° - Nas denúncias, admitir-se-á como 
meio de prova a indicação de testemunhas formalmente 
identificadas, as senhas entregues pelas agências 
bancárias, os documentos fotográficos – com os 
respectivos negativos, ou cinematográficos – com as 
respectivas fitas originais. 

Parágrafo Único - Não serão consideradas 
denúncias anônimas ou que não indiquem os meios de 
prova, como definidos no caput deste artigo. 

Art. 5° - Recebida a denúncia fundamentada, a 
URBAM abrirá processo administrativo, dando ciência ao 
estabelecimento denunciado que, num prazo de quinze 
dias, poderá apresentar suas justificativas por escrito. 

§ 1° - Nas           justificativas,         admitir-se-ão 
declarações, por escrito, de testemunhas formalmente 
identificadas. 

§ 2° - Na  hipótese  de  se  fazer  necessárias   a 
oitiva das testemunhas, as partes deverão ser informadas 
do dia e da hora dos depoimentos. 
 

§ 3° - Para a avaliação das provas produzidas, 
poderão ser utilizados os princípios aplicáveis ao Código de 
Defesa do Consumidor. 

 

Art. 6° - Encerrada a fase instrutória,  caberá  
ao titular da URBAM exarar a decisão administrativa 
devidamente justificada, no sentido do acatamento, ou não, 
do descumprimento da Lei n° 32/99. 
 

Parágrafo Único - A parte denunciante e o 
estabelecimento bancário deverão ser notificados da 
decisão administrativa, num prazo de cinco dias. 

 

Art. 7° - Na hipótese de comprovado 
descumprimento, a URBAM aplicará a penalidade, na forma 
estabelecida no Art. 1o, 2o, da Lei n° 32/99. 
 

Parágrafo Único - Não se considera para efeito 
de reincidência as denúncias apuradas após regular 
processo administrativo que tenham ocorrido num mesmo 
dia. 
 

Art. 8° - Da decisão do titular da URBAM, 
caberá recurso dirigido ao Prefeito Municipal de Manaus, no 
prazo de quinze dias, a contar do recebimento da decisão 
administrativa. 
 

Art. 9° - Para fins do cumprimento do Art. 1°,   
§ 2°, da Lei n° 32/99, quanto à reincidência, a URBAM 
deverá manter cadastro dos processos referentes às 
denúncias formuladas, pelo prazo de cinco anos. 
 

§ 1° - Cabe  ao  responsável  pela  instrução   
do processo administrativo a consulta cadastral a que se 
refere o “caput”, no sentido de verificar a existência, ou não, 
de punição anterior ao estabelecimento bancário. 
 

Art. 10 - A Empresa Municipal de Urbanização –  
URBAM - organizará rotina para a fiscalização periódica do 
cumprimento da Lei n° 32/99, independentemente de 
denúncias formalizadas. 
 

Art. 11 - Serão  remetidas   cópias   de   todo   o 
processo administrativo ao órgão estadual de defesa do 
consumidor. 
 

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Manaus,  26  de  julho  de  2000. 

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MANAUS 



 
 
 
 

 

2 
Diário Oficial do Município de Manaus   quinta-feira, 27 de julho de  2000. 

DECRETO  DE  26  DE  JULHO  DE  2000 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorgam os artigos 80, 
inciso XI e 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO,  resolve 

 
EXONERAR a pedido, nos termos do          

artigo 103, inciso I, § 1°, alínea a, da Lei n° 1.118,             
de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus), o Sr. RODRIGO GOMES DE MORAES, do 
cargo comissionado de Assessor, símbolo CC-2 do 
Gabinete Civil, a contar de 01.08.2000. 

 
Manaus,  26  de  julho  de  2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO  DE  HOMOLOGAÇÃO 
 
 
O Diretor Presidente, da Fundação Municipal de Turismo - 
MANAUSTUR, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o teor do relatório apresentado pela 
Comissão de Licitação desta Fundação, no Processo       
n.° 0697/2000, relativo à Carta Convite n. 013/ 2000. 
CONSIDERANDO, ainda, a inexistência de qualquer 
recurso pendente ao referido Processo Licitatório. 
RESOLVE: 
HOMOLOGAR a decisão firmada pela Comissão de 
Licitação constante do relatório acima referido. 
ADJUDICAR, a Firma: Guatatur - Guata Turismo Ltda., 
para os serviços de fornecimento de passagens aéreas, no 
valor global de R$ 39.511,00 (trinta e nove mil, quinhentos 
e onze reais). 
Gabinete do Diretor-Presidente da Fundação Municipal de 
Turismo - MANAUSTUR, em Manaus, 21 de julho de 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E X T R A T O 
 
ESPÉCIE: Contrato n.° 027/00, para contratação de 
empresa especializada em informática, celebrado em 
18.07.2000. PARTES: O Município de Manaus através da 
SEMED e a firma Maynder Brasil Soluções Integradas Ltda. 

OBJETO: Contratação de empresa visando a confecção de 
Projeto, Desenvolvimento e a Implantação do Sistema 
Administrativo Integrado - SAI. VALOR: R$ 645.000,00 
(seiscentos e quarenta e cinco mil reais). DOTACÃO: 
18.100-08.07.043.1095300-313200-04-1299 Nota de 
Empenho n.° 00934 de 06.07.00. (Tomada de Preços       
n.° 007/00 - CMLCS/PMM). PRAZO: 06 (seis) meses a 
contar da data da assinatura do Contrato. 
 

Manaus, 18 de julho de 2000 
 

 
 
 
 

E X T R A T O 
 
 
ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Material Mobiliário    
n.° 029/00, celebrado em 18.07.2000. PARTES: O 
Município de Manaus através da SEMED e a firma Balfar 
S/A. OBJETO: Aquisição de Material Mobiliário.      
VALOR: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). 
DOTAÇÃO: 18.100-08.42.188.2030101-412000-75-1311, 
Nota de Empenho n.° 00948 de 06.07.00.        
(Concorrência Pública n.° 002/00 - CMLCS/PMM).  
PRAZO: Até 90 (noventa) dias. 
 

Manaus, 18 de julho de 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
 
SEGUNDO TERMO ADITIVO – CONTRATO N° 02/99. 
 
1.CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaus 
através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a 
COOPANEST – Cooperativa dos Anestesiologistas do 
Amazonas. 
2.OBJETO: Prorrogação de prazo contratual e 
empenhamento de despesa. 
3.PRAZO/VIGÊNCIA: Um mês até 18.06.2000. 
4.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho  603 de 
15.05.2000, 23100.1375.428.2161.200.3132.00.01. 
5.SIGNATÁRIOS: Dr. Arnoldo Rodrigues Andrade – 
Secretário Municipal de Saúde  e Dr. Jorge Neiva Macedo 
de Figueiredo, representante legal da COOPANEST. 
 
Manaus (AM), 18 de maio de 2000. 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL 
DE  EDUCAÇÃO - SEMED 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE 
TURISMO - MANAUSTUR 

SECRETARIA  MUNICIPAL 
DE  SAÚDE - SEMSA 
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EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de 

Serviços n° 14/2000, celebrado em 16/06/2000. 
2. CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus, 

através da Secretaria Municipal  de Saúde  - SEMSA e 
a COOPANEST – Cooperativa dos Anestesiologistas do 
Amazonas. 

3. OBJETO: Serviços de atendimento médico em 
Anestesiologia, correspondente a (50) cinqüenta 
plantões mensais na urgência/emergência da 
Maternidade Brigitta Daou pertencente a Rede 
Municipal de Saúde/SEMSA. 

4. PREÇO GLOBAL: R$ 278.197,50  (Duzentos e Setenta 
e Oito Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Cinqüenta 
Centavos). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho       
n° 0861 de 16/06/2000 à conta da seguinte rubrica 
orçamentária n° 23100.13 75 428 2161.200.3120.00.01. 

6. PRAZO: Será de 07 (sete) meses, a contar da data da 
assinatura do Contrato, sendo obrigatória a publicação 
do EXTRATO no Diário Oficial do Município – DOM, 
para a devida eficácia do ato. 

 
Manaus (AM), 16 de junho de 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo n° 042/00 
Concorrência n° 007/00-CMLOSE 
Recorrente:   SERGEN    -    SERVIÇOS     GERAIS       DE  
ENGENHARIA   S/A 
Recorrida:  CMLOSE 
DECISÃO  FINAL 
 

DESPACHO, 
 
Veio ao exame e deliberação desta 

Secretaria o Processo Licitatório n° 042/00, capeando a 
Concorrência n° 007/00-CMLOSE. 

 

A Comissão Municipal de Licitação 
de Obras e Serviços de Engenharia manteve a 
desclassificação de todos os Concorrentes, em face de as 
propostas apresentadas não guardarem consonância com 
o preço atualizado da Administração, ou seja, o preço-
referência global atualizado da Administração, incluído o 
BDI de 20%, que é de R$ 3.598.587,85 (Três milhões, 
quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e sete 
reais, oitenta e cinco centavos), enquanto que o menor 
preço global proposto pela Licitante SERGEN - Serviços 
Gerais de Engenharia S/A foi de R$ 4.063.709,94 (Quatro 
milhões, sessenta e três mil, setecentos e nove reais, 
noventa e quatro centavos). 

 

Quando do reexame da decisão da 
CMLOSE, a Licitante SERGEN - SERVIÇOS GERAIS DE 
ENGENHARIA S/A, ingressou nos autos com a 
manifestação de fl. n° 1980, através da qual aceita contratar 
com a Administração municipal  pelo  preço  global  máximo  

admitido como critério de aceitabilidade, que é de             
R$ 3.598.587,85 (Três milhões, quinhentos e noventa e oito 
mil, quinhentos e oitenta e sete reais, oitenta e cinco 
centavos). 
 

Disso, a priori, resulta prejudicada a 
decisão da CMLOSE que confirmou a desclassificação da 
aludida licitante, posto que, agora, na fase de reexame final 
do certame, a licitante que ofertou o menor preço global 
manifesta-se pela aceitação do preço máximo admitido pela 
Administração. 

 
Neste sentido, é de todo oportuno 

trazer à baila a lúcida decisão exarada pela CMLOSE 
quando do julgamento da Concorrência 002/00, segundo a 
qual compete ao Administrador público, usando dos 
princípios da discricionariedade, da legalidade, da 
razoabilidade, da eficiência e da economicidade, bem 
avaliar e decidir sempre ao lado do interesse público 
primário tutelado, dissociando-se do formalismo inútil, e 
buscando-se, sempre, resultados positivos ao fim desejado 
pela Administração, in verbis: 

 
“De outra parte, não há negar senão divulgar 

e aplaudir a moderna construção doutrinária fundada 
no princípio da eficiência acostado ao artigo 37 pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-98, 
particularmente, já prestigiada pelo Tribunal de Contas 
da União, segunda a qual o formalismo deve ceder 
lugar inclusive à adequada aplicação, na Administração 
Pública, da teoria dos resultados. 

 
Por isso que, para o Ministro Marcos Vilaça, 

do TCU, ‘Cada vez mais os critérios tradicionais — e 
algo envelhecidos — das auditorias se substituem por 
aqueles cujas vertentes se aproximam da Teoria dos 
resultados, pois o que mais importa é, sem dúvida, 
avaliar os resultados obtidos pela ação governamental’ 
(Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais, v.18, 
jan/mar 1996, p.341/347). 

 
‘Esta, aliás, - ressalta o Ministro FERNANDO 

GONÇALVES - tem sido a tendência moderna deste 
Tribunal: evitar as preocupações excessivas com as 
formalidades e cuidar mais da correta aplicação dos 
recursos públicos, combatendo o desperdício e a 
corrupção’ (Decisão 753/96 — Plenário — Ata 46/96). 

 
Conquanto se tenha aprendido com o 

saudoso Hely Lopes Meirelles que a legalidade, como 
princípio de administração, significa que o 
administrador está, em toda a sua atividade funcional, 
sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do 
bem-comum, e deles não se pode afastar ou desviar, 
sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, por igual, 
em regime de concordância prática, colhe-se do mestre 
Vicente Rao que a educação jurídica é o segredo da 
força política de uma nação, decorrendo daí a 
compreensão de que não se pode deixar cair na 
tentação do fanatismo de cultuar a lei, porque o objeto 
do nosso culto deve ser o direito, através do qual se 
pode interpretar a lei, definir o desejo do legislador, 
precisar a teleologia legal e alcançar a finalidade para a 
qual a norma fora preordenada. 

 
Por isso que na sua teoria tridimensional do 

direito, o mestre universal, Miguel Reale, preleciona 
com clareza de verão amazônico sobre a 
impossibilidade de se examinar com exatidão, 
enquanto cientistas do direito, um determinado 
fenômeno jurídico, sem que nos aprofundemos, ainda 
que relutantemente, sobre os aspectos sociais, morais 
e éticos que devem informar nossa capacidade de 
valorar fatos que profissionalmente, à luz do direito 
posto, devemos interpretar. 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE  
OBRAS, SANEAMENTO BÁSICO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSB 
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Resulta daí que, além de a linguagem  
normativa não permitir significações unívocas, não se 
poder hodiernamente, como ainda insistem alguns 
neopositivistas (teoria pura do direito), deixar de 
trabalhar outras fontes do direito, novos elementos de 
convicção capazes de pavimentar novos caminhos para 
atingir o direito concreto, cuja solução deva passar, 
necessariamente, sob o calor da experiência social, 
particularmente quando a Administração pública, em 
homenagem ao princípio da eficiência, tem muito mais 
que se preocupar com o resultado das ações 
governamentais. 
 

... 
 

Em síntese apertada, o que deve o intérprete 
num exercício de concordância prática é, por exemplo, 
conciliar o princípio da legalidade com o da finalidade 
para alcançar o interesse público desenhado na norma 
abstrata reguladora da conduta administrativa, pois os 
princípios não só se relativizam como a aplicação 
preponderante deve ser daquele que, na circunstância 
descrita, possa melhor refletir o interesse público 
perseguido. 

 
É o que a esta Comissão parece razoável 

pretender alcançar, neste primeiro passo, tomando 
como fundamento de proposta a teoria tridimensional 
do direito, na percepção do jusfilósofo e mestre Miguel 
Reale (fato, valor e norma), isto é, na compreensão de 
que cada estudo, visando a atingir o direito concreto, 
deve ter como objeto a experiência jurídica na 
integridade de sua estrutura   fáctico-axiológico-
normativa, enquanto geradora de modelos e de 
significados jurídicos. 

 
Sim, porque a finalidade pública, o interesse 

coletivo primário, o bem-comum, enfim, o interesse da 
comunidade é que são os marcos delimitadores do 
legítimo exercício do poder discricionário da 
Administração. 

 
Todavia, e à conta de que o ato 

administrativo não pode ultrapassar o raio da legítima 
discricionariedade, o que o invalida porque entra em 
colisão com o direito, descamba para o arbítrio e perde 
a proteção da discricionariedade legal por excesso ou 
desvio de poder, estamos em que a possível 
contratação decorrente desta licitação só poderá ser 
autorizada se o licitante classificado concordar com o 
preço-referência atualizado da Administração. 

 
Ademais disso, jurássico é, ainda, o 

entendimento do Tribunal de Contas da União de que à 
Comissão de Licitação também incumbe o encargo e a 
responsabilidade pela adequação das propostas aos 
preços de mercado. 

 
De feito, em resposta à Consulta formulada 

pela Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, 
resultou assentado que “nas licitações destinadas à 
contratação de obras ou serviços de engenharia, 
deverão certificar-se da adequação das propostas aos 
preços de mercado, independente de constar ou não no 
SIREP - Sistema Integrado de Preços para      
Realização de Obras ou Serviços de Engenharia”      
(TC n° 625.036-93). 

 
Assim, considerando a superlativa 

importância social da execução da obra objeto desta 
licitação, a qual permitirá a implantação de moderno 
sistema de transporte coletivo de passageiros, em 
Manaus; 

 

   ... 
 

Considerando ainda, como anota o Min. 
FERNANDO GONÇALVES, “que tem sido a tendência 
moderna deste Tribunal: evitar as preocupações 
excessivas com as formalidades e cuidar mais da 
correta aplicação dos recursos públicos, combatendo o 
desperdício e a corrupção” (Decisão 753/96 - Plenário - 
Ata 46/96)”. 

 
Pois bem, a situação aqui examinada 

revela-se semelhante àquela decidida na decisão 
supratranscrita, pois também trata-se da execução de obra 
de modernização do sistema de transporte coletivo de 
passageiros, nesta cidade, composta pelos corredores 
viários e terminais de passageiros, financiada por recursos 
do BNDES, com prazo aplicação dos recurso de apenas 12 
meses. 

 
Ante ao exposto, porque a 

desclassificação se deu em razão de o menor preço 
proposto estar acima do valor máximo de referência da 
Administração; considerando a manifestação expressa da 
Licitante SERGEN — SERVIÇOS GERAIS DE 
ENGENHARIA S/A, no sentido de aceitar contratar pelo 
valor global máximo admitido pela Administração, que é de 
R$ 3.598.587,85 (Três milhões, quinhentos e noventa e oito 
mil, quinhentos e oitenta e sete reais, oitenta e cinco 
centavos); considerando que esse preço além de justo e 
adequado para a execução da obra, revela-se  também  em 
conformidade com os princípios da razoabilidade, da 
moralidade, da transparência, da eficiência, da 
economicidade e do equilíbrio econômico-financeiro do 
futuro contrato; considerando que, caso a Licitante 
houvesse externado essa manifestação perante a 
CMLOSE, por certo, a decisão teria sido outra; 
considerando o disposto no § 4°, do art. 109, da Lei 
8.666/93, que atribui à autoridade superior a prerrogativa 
de rever a decisão da Comissão de Licitação; 
considerando, por fim, que a Administração pode, 
transparentemente, propor e negociar solução adequada 
que prestigie o interesse público indisponível, decido por 
classificar a proposta da licitante SERGEN — SERVIÇOS 
GERAIS DE ENGENHARIA S/A, com a observação de que 
o preço global para efeito de contratação, fixo e 
irreajustável, é de R$ 3.598.587,85 (Três milhões, 
quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e 
sete reais, oitenta e cinco centavos). 
 

Com essa ressalva, no mais 
HOMOLOGO o procedimento licitatório de que se trata e, 
por via de efeito, ADJUDICO o objeto licitado à empresa 
SERGEN - SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A. 
 
 

Publique-se no Diário Oficial do Município. 
 
 
 

Manaus, 27 de Junho de 2000. 
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Processo n° 043/00 
Concorrência n° 008/00-CMLOSE 
Recorrente: ECONCEL - Empresa de Construção Civil e 
Elétrica S/A 
Recorrida: CMLOSE 
DECISÃO FINAL 
 

DESPACHO, 
 

Veio ao exame e deliberação desta 
Secretaria o Processo Licitatório n° 043/00, capeando a 
Concorrência n° 008/00-CMLOSE. 

A Comissão Municipal de Licitação 
de    Obras    e    Serviços    de    Engenharia    manteve    a 
desclassificação de todos os Concorrentes, em face de as 
propostas apresentadas não guardarem consonância com 
o preço atualizado da Administração, ou seja, o preço-
referência global atualizado da Administração, incluído o 
BDI de 20%, que é de R$ 3.756.739,96 (Três milhões, 
setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e trinta e 
nove reais, noventa e seis centavos), enquanto que o 
menor preço global proposto pela Licitante ECONCEL — 
Empresa de Construção Civil e Elétrica S/A foi de             
R$ 4.180.204,00 (Quatro milhões, cento e oitenta mil, 
duzentos e quatro reais). 

Quando do reexame da decisão da 
CMLOSE, a Licitante ECONCEL - Empresa de Construção 
Civil e Elétrica S/A, ingressou nos autos com a 
manifestação de fl. n° 1998, através da qual aceita contratar 
com a Administração municipal pelo preço global máximo 
admitido como critério de aceitabilidade, que é de             
R$ 3.756.739,96 (Três milhões, setecentos  e  cinqüenta  e 
seis mil, setecentos e trinta e nove reais, noventa e seis 
centavos). 

Disso, a priori, resulta prejudicada a 
decisão da CMLOSE que confirmou a desclassificação da 
aludida licitante, posto que, agora, na fase de reexame final 
do certame, a licitante que ofertou o menor preço global 
manifesta-se pela aceitação do preço máximo admitido pela 
Administração. 

Neste sentido, é de todo oportuno 
trazer à baila a lúcida decisão exarada pela CMLOSE 
quando do julgamento da Concorrência 002/00, segundo a 
qual compete ao Administrador público, usando dos 
princípios da discricionariedade, da legalidade, da 
razoabilidade, da eficiência e da economicidade, bem 
avaliar e decidir sempre ao lado do interesse público 
primário tutelado, dissociando-se do formalismo inútil, e 
buscando-se, sempre, resultados positivos ao fim desejado 
pela Administração, in verbis: 
 

“De outra parte, não há negar senão divulgar 
e aplaudir a moderna construção doutrinária fundada 
no princípio da eficiência acostado ao artigo 37 pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-98, 
particularmente, já prestigiada pelo Tribunal de Contas 
da União, segunda a qual o formalismo deve ceder 
lugar inclusive à adequada aplicação, na Administração 
Pública, da teoria dos resultados. 
 

Por isso que, para o Ministro Marcos Vilaça, 
do TCU, ‘Cada vez mais os critérios tradicionais — e 
algo envelhecidos - das auditorias se substituem por 
aqueles cujas vertentes se aproximam da Teoria dos 
resultados, pois o que mais importa é, sem dúvida, 
avaliar os resultados obtidos pela ação governamental’ 
(Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais, v.18, 
jan/mar 1996, p.341/347). 
 

‘Esta, aliás, - ressalta o Ministro FERNANDO 
GONÇALVES - tem sido a tendência moderna deste 
Tribunal: evitar as preocupações excessivas com as 
formalidades  e  cuidar  mais  da  correta  aplicação  
dos recursos públicos, combatendo o  desperdício  e  a 
corrupção’ (Decisão 753/96 – Plenário - Ata 46/96). 

Conquanto se tenha aprendido com o 
saudoso Hely Lopes Meirelles que a legalidade, como 
principio de administração, significa que o 
administrador está, em toda a sua atividade funcional, 
sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do 
bem-comum, e deles não se pode afastar ou desviar, 
sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, por igual, 
em regime de concordância prática, colhe-se do mestre 
Vicente Rao que a educação jurídica é o segredo da 
força política de uma nação, decorrendo daí a 
compreensão de que não se pode deixar cair na 
tentação do fanatismo de cultuar a lei, porque o objeto 
do nosso culto deve ser o direito,  através  do  qual se 
pode interpretar a lei, definir o desejo do legislador, 
precisar a teleologia legal e alcançar a finalidade para a 
qual a norma fora preordenada. 
 

Por isso que na sua teoria tridimensional do 
direito, o mestre universal, Miguel Reale, preleciona 
com clareza de verão amazônico sobre a 
impossibilidade de se examinar com exatidão, 
enquanto cientistas do direito, um determinado 
fenômeno jurídico, sem que nos aprofundemos, ainda 
que relutantemente, sobre os aspectos sociais, morais 
e éticos que devem informar nossa capacidade de 
valorar fatos que profissionalmente, à luz do direito 
posto, devemos interpretar. 
 

Resulta daí que, além de a linguagem 
normativa não permitir significações unívocas, não se 
poder hodiernamente, como ainda insistem alguns 
neopositivistas (teoria pura do direito), deixar de 
trabalhar outras fontes  do direito, novos elementos de 
convicção capazes de pavimentar novos caminhos para 
atingir o direito concreto, cuja solução deva passar, 
necessariamente, sob o calor da experiência social, 
particularmente quando a Administração pública, em 
homenagem ao princípio da eficiência, tem muito mais 
que se preocupar com o resultado das ações 
governamentais. 
 

... 
 

Em síntese apertada, o que deve o intérprete 
num exercício de concordância prática é, por exemplo, 
conciliar o princípio da legalidade com o da finalidade 
para alcançar o interesse público desenhado na norma 
abstrata reguladora da conduta administrativa, pois os 
princípios não só se relativizam como a aplicação 
preponderante deve ser daquele que, na circunstância 
descrita, possa melhor refletir o interesse público 
perseguido. 
 

É o que a esta Comissão parece razoável 
pretender alcançar, neste primeiro passo, tomando 
como fundamento de proposta a teoria tridimensional 
do direito, na percepção do jusfilósofo e mestre Miguel 
Reale (fato, valor e norma), isto é, na compreensão de 
que cada estudo, visando a atingir o direito concreto, 
deve ter como objeto a experiência jurídica na 
integridade de sua estrutura fáctico-axiológico-
normativa, enquanto geradora de modelos e de 
significados jurídicos. 
 

Sim, porque a finalidade pública, o interesse 
coletivo primário, o bem-comum, enfim, o interesse da 
comunidade é que são os marcos delimitadores do 
legítimo exercício do poder discricionário da 
Administração. 
 

Todavia, e à conta de que o ato 
administrativo não pode ultrapassar o raio da legítima 
discricionariedade, o que o invalida porque entra em 
colisão com o direito, descamba para o arbítrio e  perde 
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a proteção da discricionariedade legal por excesso ou 
desvio de poder, estamos em que a possível 
contratação decorrente desta licitação só poderá ser 
autorizada se o licitante classificado concordar com o 
preço-referência atualizado da Administração. 
 

Ademais disso, jurássico é, ainda, o 
entendimento do Tribunal de Contas da União de que à 
Comissão de Licitação também incumbe o encargo e a 
responsabilidade pela adequação das propostas aos 
preços de mercado. 
 

De feito, em resposta à Consulta formulada 
pela Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, 
resultou assentado que “nas licitações destinadas à 
contratação de obras ou serviços de engenharia, 
deverão certificar-se da adequação das propostas aos 
preços de mercado, independente de constar ou não no 
SIREP - Sistema Integrado de Preços para      
Realização de Obras ou Serviços de Engenharia”      
(TC n° 625.036-93). 

 
Assim, considerando a superlativa 

importância social da execução da obra objeto desta 
licitação, a qual permitirá a implantação de moderno 
sistema de transporte coletivo de passageiros, em 
Manaus; 

 
             ... 
 
Considerando ainda, como anota o Min. 

FERNANDO GONÇALVES, “que tem sido a tendência 
moderna deste Tribunal: evitar as preocupações 
excessivas com as formalidades e cuidar mais da 
correta aplicação dos recursos públicos, combatendo o 
desperdício e a corrupção” (Decisão 753/96 - Plenário - 
Ata 46/96)”. 
 
 

Pois bem, a situação aqui examinada 
revela-se semelhante àquela decidida na decisão 
supratranscrita, pois também trata-se da execução de obra 
de modernização do sistema de transporte coletivo de 
passageiros, nesta cidade, composta pelos corredores 
viários e terminais de passageiros, financiada por recursos 
do BNDES, com prazo aplicação dos recurso de apenas 12 
meses. 

 
Ante ao exposto, porque a 

desclassificação se deu em razão de o menor preço 
proposto estar acima do valor global máximo de referência 
da Administração; considerando a manifestação expressa 
da Licitante ECONCEL - Empresa de Construção Civil e 
Elétrica S/A, no sentido de aceitar contratar pelo valor 
global máximo admitido pela Administração, que é de       
R$ 3.756.739,96 (Três milhões, setecentos e cinqüenta e 
seis mil, setecentos e trinta e nove reais, noventa e seis 
centavos); considerando que esse preço além de justo e 
adequado para a execução da obra, revela-se também em 
conformidade com os princípios da razoabilidade, da 
moralidade, da transparência, da eficiência, da 
economicidade e do equilíbrio econômico-financeiro do 
futuro contrato; considerando que, caso a Licitante 
houvesse externado essa manifestação perante a 
CMLOSE, por certo, a decisão teria sido outra; 
considerando o disposto no § 4°, do art. 109, da Lei 
8.668/93, que atribui à autoridade superior a prerrogativa 
de rever a decisão da Comissão de Licitação; 
considerando, por fim, que a Administração pode, 
transparentemente, propor e negociar solução adequada 
que prestigie o interesse público indisponível, decido por 
classificar a proposta da licitante ECONCEL — Empresa de 
Construção Civil e Elétrica S/A, com a observação de que o 
preço global para efeito de contratação, fixo e  irreajustável, 

é de R$ 3.756.739,96 (Três milhões, setecentos e 
cinqüenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais, 
noventa e seis centavos). 
 

Com essa ressalva, no mais 
HOMOLOGO o procedimento licitatório de que se trata e, 
por via de efeito, ADJUDICO o objeto licitado à empresa 
ECONCEL - Empresa de Construção Civil e Elétrica S/A. 
 

Publique-se no Diário Oficial do Município. 
 

Manaus, 27 de Junho de 2000. 
 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE: Contrato n° 043, celebrado em 18.07.2000. 
PARTES: Município de Manaus (SEMOSB) e SLUMP 
ENGENHARIA LTDA. 
OBJETO: Obra de Humanização e Revitalização (Sistema 
Viário), a ser realizada  na Rua Marechal Deodoro – Centro 
em Manaus/AM. 
VALOR: R$ 630.463,50 
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias corridos. 
DOTAÇÃO: 10  58  323  1014302 – 411000 – Fonte 01, 
Nota de Empenho n° 01261. 
FUNDAMENTO: Tomada de Preços n° 022/2000. 
 

Manaus, 18 de julho de 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO  DE  LICITAÇÃO 
 

 
O MUNICÍPIO DE MANAUS fará realizar a 

seguinte licitação: 
TOMADA DE PREÇOS N° 024/2000-CMLOSE. 
Republicado em razão do disposto no § 4° do art. 21, da  
Lei 8.666/93. 
 

OBJETO: “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 
“PROFESSOR JOÃO D’VRIES/PRÉDIO 
NOVO”, LOCALIZADA NA RUA NOVA 
REPÚBLICA, N° 13, CONJ. GUILHERME 
ALEXANDRE – COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO 
(ZONA LESTE), EM MANAUS-AM. 

 

DATA E HORÁRIO: 11.08.2000 às 09:00 horas. 
VALOR DO EDITAL: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

COMISSÃO  MUNICIPAL DE  
LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA - CMLOSE 
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O Edital e respectivos anexos, encontram-se à 
disposição dos interessados na Procuradoria Geral do 
Município – PGM, na Av. Brasil, 2971 – Compensa I, no 
horário de 08:00 às 13:00h, de Segunda a Sexta-feira 
através de DAM, preenchidos pela CMLOSE, pagos em 
Agência do Banco do Estado do Amazonas – BEA. 
 

Manaus, 27 de julho de 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTARIA N° DE 062/2000 - EMTU 
 

A Diretoria Executiva da EMPRESA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 
Social da Empresa, 

CONSIDERANDO a Requisição de instauração 
de procedimento administrativo investigatório, emanada do 
Ministério Público do Estado do Amazonas, constante do 
Ofício n° 354/99 MP/57° PRODEDIC, datado de 17 de 
novembro de 1999, para esclarecimento dos fatos 
noticiados no Termo de Declaração prestada pelo            
Sr. MÁRIO JORGE FERREIRA DE SOUZA, acerca de 
eventual alienação irregular da Permissão do Serviço de 
Táxi, representada pela matrícula TA-0603 

CONSIDERANDO que parte dos Membros da 
Comissão não mais fazem parte do Quadro de Pessoal da 
EMTU 

R E S O L V E: 
 

I - Substituir os Membros da Comissão de 
Sindicância, constituída por meio da Portaria                      
n° D.E. 065/99, pelos funcionários abaixo elencados, para 
no prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da ciência, 
apresentarem Relatório conclusivo: 

a) CARLA  CRISTINA  BATISTA  DE  SOUZA - 
                       Presidente; 

b) ADELCIO LIMA DE OLIVEIRA - Membro;  e 
c) JOSÉ SÍLVIO BARROSO SOBRAL - Membro 

 

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E 
PUBLIQUE-SE. 

Gabinete da Diretoria Executiva da Empresa 
Municipal de Transportes Urbanos - EMTU, em Manaus,  
17 de julho de 2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA  MUNICIPAL DE  
TRANSPORTES  URBANOS - EMTU 

 
SÃO  DIREITOS  DA  CRIANÇA  

E  DO  ADOLESCENTE 
 
DIREITOS  SOCIAIS 
 
A creche e pré-escola, 

educação, cultura, esporte, 

assistência social, proteção no 

trabalho e profissionalização. 

 
DIREITOS  VITAIS 
 
A vida, saúde, alimentação, 

lazer, direito de brincar, 

convivência familiar e 

comunitária. 

 
DIREITOS  POLÍTICOS 
 
A cidadania especial, credora de 

deveres do Estado, voto 

facultativo aos 16 anos de idade. 

 
DIREITOS  ESPECIAIS 
 
A assistência, criação e 

educação por parte dos pais –

Art. 229 – proteção especial 

quando ameaçado ou vitimado, 

inimputabilidade penal até os 18 

anos de idade. 
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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MANAUS 
PREFEITO: ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO 
END: Av. Brasil, n.º 1.102  – Compensa – CEP 69.035-110 
FONE: (092) 672-1505/1522   FAX: (092) 671 8774 
VICE-PREFEITO:  OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ 
END: Av. Brasil, n.º 1.102  – Compensa – CEP 69.035-110 
FONE: (092) 672-1505/1522   FAX: (092) 672-1515 

 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM 
PROCURADOR CHEFE: ÉLSON RODRIGUES DE ANDRADE 
END: Av. Brasil, n.º 1.102  – Compensa – CEP 69.035-110 
FONE: (092) 672-1614/1613/1626 
 
AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO – AGM 
AUDITOR-CHEFE: CAUBI IRAN ATAÍDE DE OLIVEIRA 
END: Av. Brasil, n.º 1.102  – Compensa – CEP 69.035-110 
FONE: (092) 672 1539 FAX: 625 4065 

 
GABINETE CIVIL 
SECRETÁRIO-CHEFE: AFONSO LUIS COSTA LINS JÚNIOR 
END: Av. Brasil,  n.º 1.102  – Compensa – CEP 69.035-110 
FONE: (092) 672 1523 FAX: 672 7337 
 
GABINETE MILITAR 
SECRETÁRIO-CHEFE: ANTÔNIO VIVALDO BARRETO 
END: Av. Brasil, n.º 1.102  – Compensa – CEP 69.035-110 
FONE: (092) 672 1510/1511 FAX: 625 1640 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 
SECRETÁRIO: SILVIO ROMANO BENJAMIN JUNIOR 
END: Rua 24 de maio, 399 – Centro – CEP  69010-050 
FONE: (092) 633 2610/2474/2195  FAX: 633 2195 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS – SEMEF 
SECRETÁRIO: JOSÉ CHAIN SILVA 
END: Av. Brasil, n.º1102  – Compensa – CEP 69.035-110 
FONE: (092) 672 1539  FAX: 672  1739 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO - SEMED 
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA MARQUES EDWARDS 
END: Rua Tapajós, 214 – Centro – CEP 69025-110 
FONE: (092) 633 1653/1788 FAX: 633  1512 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMSA 
SECRETÁRIO: ARNOLDO RODRIGUES ANDRADE 
END: Rua Recife, n.º 1.995 – Parque 10 – CEP 69057-002 
FONE: (092) 642 6752/6741 FAX: 642  5875 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS - 
SEMOSB 
SECRETÁRIO: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA 
END: Rua Gabriel Gonçalves, n.º 110 – Aleixo – CEP 69090-010 
FONE: (092) 642 1890/1774 FAX: 236 3929 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - SEDEMA 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES 
END: Rua Recife, 2.025 – Parque 10 – CEP 69057-002 
FONE: (092) 236 4122/4676/7226/9290/7226 FAX: 236 2642 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM 
SECRETÁRIO: MÔNICA ELIZABETH SANTAELLA DA FONSECA 
END: Av. Brasil,  n.º 1.102  – Compensa – CEP 69.035-110 
FONE: (092) 672 1542/1546 FAX: 625 2790 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SEMESP 
SECRETÁRIO: RICARDO SAID ATALA 
END: Rua 22, s/n.º – Centro Social do Parque 10 – CEP 69.055-400 
FONE: (092) 642 5691/5361 FAX: 642 6234 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
SECRETÁRIO: SEBASTIÃO DA SILVA REIS 
END: Av. Darci Vargas,77– Chapada – CEP 69.050-020 
FONE: (092) 642 2609 FAX: 642 3394 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS - SEMAF 
SECRETÁRIO: WILSON WOLTER FILHO 
END: Av. Carvalho Paes Andrade,140– São Francisco – CEP 69.009-000 
FONE: (092) 633 8344/8492/8488 FAX: 663 8346 
 
SECRETARIA ESPECIAL PARA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECRETÁRIA: MARIA DE FÁTIMA ABRANTES PINTO 
END: Av. Brasil, n.º 1.102  – Compensa – CEP 69.035-110 
FONE: (092) 672 1505/1522  FAX: (092) 671 8774 
 

 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMPAS 
DIRETOR-PRESIDENTE: JOSÉ JACKSON GOMES DE SOUZA 
END: Av Cmte. Paulo Lasmar n.º1 0   Conj. Santos Dumont – Flores – CEP 69.090-000 
FONE: (092) 651-3221/2206 FAX: (092) 651-2942 

 

FUNDAÇÃO DR. THOMAS 
DIRETOR-PRESIDENTE: MARIA BETÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA 
END: Rua Recife, S/N.º – Adrianópolis – CEP 69.057-000 
FONE: (092) 236 0071 FAX: 236 0728 

 

FUNDAÇÃO VILLA LOBOS 
DIRETOR-PRESIDENTE: LÍVIA REGINA PRADO DE N. M. FERREIRA 
END: Rua Recife n.° 3280  Parque Dez – CEP 69.057-010 
FONE: (092) 642-2267/1589 FAX: (092) 642-2267 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO - MANAUSTUR 
DIRETOR-PRESIDENTE: ORLANDO DA SILVA CÂMARA 
END: Rua Bernardo Ramos, 98 – Centro  – CEP 69.005-310 
FONE: (092) 622 4948/4886 FAX: (092) 232-7025 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO – EMTU  
DIRETOR-PRESIDENTE: PEDRO DA  COSTA CARVALHO 
END: Rua Recife, 2838 – TERMINAL RODOVIÁRIO - Flores – CEP 69.050 – 030   
FONE: (092) 642-6644/6103/6087 FAX: (092) 236 – 1280  

 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - URBAM 
DIRETOR-PRESIDENTE: MARIA AUXILIADORA DIAS CARVALHO 
END: Av. Floriano Peixoto, 134  Edifício Garagem – Centro  – CEP 69.005-070 
FONE: (092) 622 2570/2566   FAX: (092) 232-8058 
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