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Poder Executivo 
 

 

 

DECRETO Nº 2.864, DE 7 DE JULHO DE 2014 

 
DISPÕE sobre as condutas vedadas aos 
agentes públicos do Poder Executivo e a 
utilização de bens públicos durante o período 
das Eleições 2014. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das 

competências que lhe conferem os artigos 80, inc. XII, e 28, inc. I, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, e nas Resoluções do Tribunal Superior 
Eleitoral nº 23.390, de 21 de maio de 2013, que dispõe sobre o 
Calendário Eleitoral para o Pleito de 2014, os prazos e as proibições aos 
gestores e agentes públicos em período eleitoral, e nº 23.404, de 27 de 
fevereiro de 2014, que disciplina a propaganda eleitoral e condutas 
ilícitas em campanha eleitoral de 2014; 
 

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo 
resguardar-se contra a prática de qualquer conduta vedada, por 
exclusiva ação de seus agentes ou dirigentes de órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta durante o período alcançado pela 
legislação eleitoral; 
 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de se disciplinar a 
utilização de bens públicos em campanhas eleitorais, 
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre condutas vedadas aos 

agentes públicos do Poder Executivo durante o período eleitoral. 
Parágrafo único. Para efeitos deste Decreto, considera-se 

agente público quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
renumeração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nos órgãos ou entidades integrantes do Poder 
Executivo. 
 

CAPÍTULO II 
DAS VEDAÇÕES 

 
Seção I 

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Integrantes da 
Estrutura Organizacional do Poder Executivo 

 
Art. 2º São vedadas aos agentes públicos as seguintes 

condutas: 
I – fazer ou permitir uso promocional em favor de 

candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens 
e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo Poder 
Público; 

II – ceder servidor público ou empregado do Poder 
Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral 
de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 

expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado 
ou de férias; 

III – praticar, no horário de expediente, qualquer ato de 
natureza político-eleitoral; 

IV – utilizar-se de cartazes, adesivos ou qualquer tipo de 
peça publicitária nas dependências internas do local de trabalho, em 
veículos oficiais ou custeados com recursos públicos, bem como a 
utilização, em horário de expediente, de camisetas, bonés, broches, 
dísticos, faixas e qualquer outra peça de vestuário alusiva, ainda que 
indiretamente, a candidato, partido político ou coligação; 

V – fazer menção, divulgação ou qualquer forma de alusão 
a candidatos, partidos ou coligações no momento da prestação dos 
serviços ou da distribuição gratuita de bens; 

VI – autorizar publicidade institucional dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais 
que expressa ou subliminarmente favoreçam qualquer candidato, partido 
político ou coligação. 

Parágrafo único. As condutas vedadas por este artigo 
serão imediatamente suspensas pela autoridade hierarquicamente 
superior ao responsável por sua prática, tão logo delas tenha ciência, 
sob pena de responsabilidade, na forma da lei. 
 

Art. 3º É vedada a participação de candidatos na 
realização de inaugurações de obras públicas, a partir do dia 6 de julho 
até as eleições. 

Parágrafo único. A proibição prevista neste artigo se 
estende à divulgação da imagem ou do nome de candidato, partido 
político ou coligação em discursos e solenidades oficiais promovidas 
pelo Poder Executivo. 

 
Seção II 

Dos Programas Assistenciais 

 
Art. 4º Fica proibida a distribuição gratuita, sob qualquer 

pretexto, de bens, valores ou quaisquer outros benefícios por parte dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo, excetuando-se: 

I – os casos de calamidade pública ou de estado de 
emergência, caracterizados, reconhecidos e homologados na forma da 
lei; 

II – os programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no ano de 2013. 

Parágrafo único. Os dirigentes dos órgãos e entidades 
responsáveis pelos programas sociais a que se refere o inciso II deste 
artigo deverão comunicar previamente a realização de ações e 
atividades ao Ministério Público, para possibilitar, se for o caso, o 
acompanhamento de sua execução. 

 
CAPÍTULO III 

DA UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS 

 
Art. 5º Ressalvadas as situações legalmente admitidas, 

ficam os servidores efetivos, comissionados ou contratados, ou agentes 
políticos, assim como os agentes públicos que exerçam, ainda que 
transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função, nos órgãos e entidades do Poder Executivo, 
proibidos de: 
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I – praticar quaisquer atos que impliquem em cessão ou 
uso de bens móveis, imóveis e instalações pertencentes ao Município, 
assim como a cessão ou uso de materiais ou serviços de 
correspondências, por meios comuns, eletrônicos ou quaisquer outros, 
em benefício de candidato, partido político ou coligação, incluídas na 
vedação a utilização de quaisquer equipamentos ou meios eletrônicos ou 
magnéticos de transmissão de mensagens e dados para quaisquer 
finalidades que não estejam diretamente vinculadas ao serviço público; 

II – fazer ou permitir o uso promocional da distribuição 
gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou 
subvencionados pelo Poder Público, em favor de candidato, partido 
político ou coligação; 

III – efetuar o transporte de pessoas, eleitores ou não, em 
veículos públicos municipais, para atender conveniências ou interesses 
de candidato, partido político ou coligação, ressalvando o transporte 
requisitado pela Justiça Eleitoral; 

IV – realizar, nos prédios públicos municipais, reuniões de 
caráter político-partidário, salvo os casos legalmente autorizados, com 
vedação correspondente no art. 73, I, da Lei n° 9.504, de 1997; 

V – usar ou permitir o uso de informações constantes de 
cadastros de programas sociais em benefício de candidato, partido ou 
coligação. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo se aplica, inclusive, 
às imagens e gravações sonoras captadas pelos organismos de 
comunicação do Poder Executivo ou por empresas que tenham sido 
contratadas para tal fim. 

§ 2º Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, os 
dirigentes de órgãos ou entidades do Poder Executivo expedirão 
notificações aos representantes legais das empresas para que se 
abstenham, sob pena de responsabilidade, de ceder ou fazer uso de 
imagens captadas em razão de contrato mantido com o Poder Público 
Municipal. 
 

Art. 6º Nos bens cujo uso dependa de cessão ou 
permissão do Poder Público ou que a ele pertençam, e nos de uso 
comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos 
urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, 
inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, 
faixas e assemelhados. 

§ 1º Bens de uso comum para fins deste Decreto são os 
assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 
o Código Civil, e também aqueles a que a população tem acesso, tais 
como, cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, 
estádios, ainda que de propriedade privada. 

§ 2º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas 
públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, ainda que 
localizados em área particular, não é permitida a colocação de 
propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause 
dano. 

§ 3º É permitida a colocação de cavaletes, bonecos, 
cartazes, mesas para distribuição de material de campanha e bandeiras 
ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o 
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, entre as 6 (seis) e as 
22 (vinte e duas) horas. 

 
CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 7º Os Secretários municipais e os dirigentes de 

autarquias, fundações públicas e entes de cooperação que integram a 
Administração Indireta do Poder Executivo ficam obrigados a zelar pelo 
fiel cumprimento deste Decreto e das demais normas legais aplicáveis 
no âmbito de suas respectivas Pastas, cabendo-lhes adotar as medidas 
necessárias para a cessação das condutas inadequadas, assim como, 
sob pena de responsabilização, comunicar imediatamente à 
Procuradoria Geral do Município a prática de quaisquer das condutas 
vedadas aos agentes políticos, servidores ou agentes públicos 
municipais, para adoção das providências cabíveis. 

Parágrafo único. Caberá aos ocupantes de cargos de 
direção, gerência e coordenação, orientar e advertir os servidores e 
agentes públicos vinculados às suas respectivas áreas quanto às 
proibições, condutas e cuidados a serem adotados no desempenho de 
suas funções, devendo ainda comunicar aos seus superiores 

hierárquicos a ocorrência de quaisquer condutas vedadas de que 
tenham ciência, sob pena de caracterização de corresponsabilidade. 
 

Art. 8º A Secretaria Municipal de Comunicação – 
SEMCOM encaminhará cópia deste Decreto a todos os órgãos e 
entidades integrantes do Poder Executivo. 
 

Art. 9º Compete à Procuradoria Geral do Município – PGM 
responder consultas relativas à implementação desde Decreto. 
 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 7 de julho de 2014. 

             
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 2384/2014 
 

ALTERA Portaria por Delegação, na forma 
que especifica. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, 

no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 2.158, de 8 de fevereiro de 2013; 
 

CONSIDERANDO o Ofício nº 0815/2014-PRE/ 
MANAUSTRANS, subscrito pelo Diretor Presidente do MANAUSTRANS; 
 

CONSIDERANDO ainda o que consta nos autos do 
Processo nº 2014/16568/16596/02536, resolve 
 

ALTERAR a Portaria por Delegação nº 2312/2014, 
publicada no DOM Edição 3441, de 02-07-2014, para retificar o nome da 
servidora BRUNA SANTANA CALDERARO, matrícula nº 12418, 
designada para responder cumulativamente pelo cargo de Assessor II, 
simbologia CAD-2, da estrutura organizacional do INSTITUTO 
MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – 
MANAUSTRANS, mantendo-se inalterados os demais termos da 
designação. 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 07 de julho de 2014. 
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ERRATA 
 
ATO: Decreto de 26 de junho de 2013, publicado no DOM nº 3196,        
de 26-6-2013, referente à exoneração do servidor WALDENOR 
GUIMARÃES TIAGO, integrante da estrutura organização da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 
JUSTIFICATIVA: Retificação em razão de equívoco nas informações 
prestadas no Ofício n° 2350/2013-DTRAB/SEMSA. 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

... a contar de 03-05-2013 ... 
 
 

LEIA-SE: 
 

...  a contar de 3-6-2013 .... 
 
 

Manaus, 7 de julho de  2014. 
 

           
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS,  TECNOLOGIA  
DA  INFORMAÇÃO  E  CONTROLE  INTERNO 

 
 

EDITAL 
 
 

O Departamento de Administração e Fiscalização 

Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 

Informação e Controle Interno – SEMEF,  CIENTIFICA o contribuinte da 

Interdição do estabelecimento abaixo discriminado, conforme  Termo de 

Interdição nº. 34/2014 – SEMEF com data de 24/06/14, estando 

impedido o seu funcionamento em virtude de Infrigência a Legislação 

Municipal. 
 
CONTRIBUINTE: ANA MARIA PINTO NUNES – Cores Lavanderia 
CPF.: 455.876.122-87 
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 670 – D. Pedro I 
 

Pelo presente, fica o contribuinte cientificado e intimado a 

proceder à regularização de seu estabelecimento ou apresentar sua 

defesa no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação 

deste. 
 

O presente Edital, as cópias do relatório fiscal e do Termo 

de Interdição encontram-se a disposição do interessado no 

Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/SEMEF, na 

Rua Japurá, 488 – 2º. Andar, sala 205 – Centro. 
 

Manaus, 03 de julho de 2014. 
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CONSELHO  MUNICIPAL  DOS  CONTRIBUINTES 

 
 
ACÓRDÃO Nº 027/2014 
Sessão do dia 26 de junho de 2014 
Recurso nº 084/2012 – CMC (A. I. nº 20103000573) 
Recorrente: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
– SENAC 
Recorrido: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Relatora: Conselheira SULEMY NOBRE CAVALCANTE 
 

EMENTA: Obrigação Tributária Acessória. Recurso 
Voluntário. Não exigência de Nota Fiscal de Serviços. 
Imunidade. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. 
Obrigatoriedade do cumprimento das obrigações 
acessórias, inclusive emissão de Nota Fiscal de Serviços, 
ainda que a entidade se encontre albergada pelo instituto 
da imunidade tributária – Artigo 13, Lei nº 254/94. Nega-se 
Provimento ao Recurso. Procedência do lançamento. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  por  SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL – SENAC 
 

ACORDAM os Membros do Conselho Municipal de 
Contribuintes, por maioria de votos, Conhecer e Negar Provimento ao 
Recurso Voluntário, mantendo-se integralmente o Auto de Infração e 
Intimação nº 20103000573, de 03 de novembro de 2010, nos termos do 
Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado. Vencido o 
Conselheiro ANTONIO GERALDO HARB. 
 

Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES 
FILHO, em Manaus, 26 de junho de 2014. 

 
 

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 
Conselheiros: JOÃO ROBERTO DE AZEVEDO NATTRODT, 
MELISANDRA DA FONSECA MAIA, ARIOVALDO FRANCISCHINI DE 
SOUZA, ISMAEL BICHARRA FILHO e AMÉRICO AUGUSTO S. R. 
ESTEVES. 
 
 
 

ACÓRDÃO Nº 028/2014 
Sessão do dia 26 de junho de 2014 
Recurso nº 085/2012 – CMC (A. I. nº 20103000641) 
Recorrente: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
– SENAC 
Recorrido: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Relatora: Conselheira SULEMY NOBRE CAVALCANTE 
 

EMENTA: Obrigação Tributária Acessória. Recurso 
Voluntário. Não exigência de Nota Fiscal de Serviços. 
Imunidade. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. 
Obrigatoriedade do cumprimento das obrigações 
acessórias, inclusive emissão de Nota Fiscal de Serviços, 
ainda que a entidade se encontre albergada pelo instituto 
da imunidade tributária – Artigo 13, Lei nº 254/94. Nega-se 
Provimento ao Recurso. Procedência do lançamento. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  
recurso  interposto  por  SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL – SENAC 

ACORDAM os Membros do Conselho Municipal de 
Contribuintes, por maioria de votos, Conhecer e Negar Provimento ao 
Recurso Voluntário, mantendo-se integralmente o Auto de Infração e 
Intimação nº 20103000641, de 26 de novembro de 2010, nos termos do 
Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado. Vencido o 
Conselheiro ANTONIO GERALDO HARB. 
 

Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES 
FILHO, em Manaus, 26 de junho de 2014. 

 
 

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 
Conselheiros: JOÃO ROBERTO DE AZEVEDO NATTRODT, 
MELISANDRA DA FONSECA MAIA, ARIOVALDO FRANCISCHINI DE 
SOUZA, ISMAEL BICHARRA FILHO e AMÉRICO AUGUSTO S. R. 
ESTEVES. 
 
 
 
 
ACÓRDÃO Nº 029/2014 
Sessão do dia 26 de junho de 2014 
Recurso nº 002/2013 – CMC (A. I. nº 20103000577) 
Recorrente: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
– SENAC 
Recorrido: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Relatora: Conselheira SULEMY NOBRE CAVALCANTE 
 

EMENTA: Obrigação Tributária Acessória. Recurso 
Voluntário. Não exigência de Nota Fiscal de Serviços. 
Imunidade. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. 
Obrigatoriedade do cumprimento das obrigações 
acessórias, inclusive emissão de Nota Fiscal de Serviços, 
ainda que a entidade se encontre albergada pelo instituto 
da imunidade tributária – Artigo 13, Lei nº 254/94. Nega-se 
Provimento ao Recurso. Procedência do lançamento. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  por  SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL – SENAC 
 

ACORDAM os Membros do Conselho Municipal de 
Contribuintes, por maioria de votos, Conhecer e Negar Provimento ao 
Recurso Voluntário, mantendo-se integralmente o Auto de Infração e 
Intimação nº 20103000577, de 03 de novembro de 2010, nos termos do 
Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado. Vencido o 
Conselheiro ANTONIO GERALDO HARB. 
 

Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES 
FILHO, em Manaus, 26 de junho de 2014. 
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 
Conselheiros: JOÃO ROBERTO DE AZEVEDO NATTRODT, 
MELISANDRA DA FONSECA MAIA, ARIOVALDO FRANCISCHINI DE 
SOUZA, ISMAEL BICHARRA FILHO e AMÉRICO AUGUSTO S. R. 
ESTEVES. 
 
 
 
ACÓRDÃO Nº 030/2014 
Sessão do dia 26 de junho de 2014 
Recurso nº 003/2013 – CMC (A. I. nº 20103000644) 
Recorrente: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
– SENAC 
Recorrido: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Relatora: Conselheira SULEMY NOBRE CAVALCANTE 
 

EMENTA: Obrigação Tributária Acessória. Recurso 
Voluntário. Não exigência de Nota Fiscal de Serviços. 
Imunidade. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. 
Obrigatoriedade do cumprimento das obrigações 
acessórias, inclusive emissão de Nota Fiscal de Serviços, 
ainda que a entidade se encontre albergada pelo instituto 
da imunidade tributária – Artigo 13, Lei nº 254/94. Nega-se 
Provimento ao Recurso. Procedência do lançamento. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  por  SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL – SENAC 
 

ACORDAM os Membros do Conselho Municipal de 
Contribuintes, por maioria de votos, Conhecer e Negar Provimento ao 
Recurso Voluntário, mantendo-se integralmente o Auto de Infração e 
Intimação nº 20103000644, de 26 de novembro de 2010, nos termos do 
Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado. Vencido o 
Conselheiro ANTONIO GERALDO HARB. 
 

Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES 
FILHO, em Manaus, 26 de junho de 2014. 

 
 
Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes Conselheiros: 
JOÃO ROBERTO DE AZEVEDO NATTRODT, MELISANDRA DA 
FONSECA MAIA, ARIOVALDO FRANCISCHINI DE SOUZA, ISMAEL 
BICHARRA FILHO e AMÉRICO AUGUSTO S. R. ESTEVES. 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 288/2014-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 
 

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 0597/2014- 
DIRH/DSGP/SEMAD, de 26.6.2014, 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que a servidora MARIA ANGELA PIRES 
TORRES, matrícula 062.274-5 C, responda pela Função Gratificada de 
Chefe de Setor, simbologia FG-3, integrante da estrutura organizacional 
da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, no 
período de 1º a 30.7.2014, com direito à percepção das vantagens 
inerentes ao exercício da função, em substituição da titular MARIA DE 
NAZARÉ LAPA DOS SANTOS, afastada por motivo de férias 
regulamentares. 

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

 
Manaus, 2 de julho de 2014. 

 
 
 
 
 
Processo nº. 2014/16330/16343/00009 
Interessados: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD/Amazonas Distribuidora de Energia S/A. 
Assunto: Dispensa de Licitação – Média Tensão para atender as 
unidades consumidoras da Administração Direta que compõem a 
Prefeitura de Manaus, excetuando a Semsa. 

 
DESPACHO 

 
Considerando o que consta no Processo Administrativo 

nº. 2014/16330/16343/00009 de interesse da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD. 
 

Fica DECLARADO dispensável o procedimento licitatório, 
com fundamento no art. 24, inciso XXII, da Lei nº. 8.666/93, para a 
contratação direta da empresa AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S/A, referente à prestação de serviços de fornecimento de 
energia elétrica em Média Tensão, para as unidades consumidoras da 
Administração Direta que compõem a Prefeitura de Manaus, excetuando 
a Semsa. 
 

À consideração do Sr. Secretário Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD, solicitando ratificação. 

 
Manaus, 04 de julho de 2014. 

 

 
Pelo exposto ratifico, nos termos do art. 26, da Lei 

nº. 8.666/93, de 21/06/93, a Dispensa de Licitação pertinente ao 
Processo nº. 2014/16330/16343/00009 no valor estimado de 
R$ 13.155.967,04 (treze milhões, cento e cinquenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), pelo período de 
12 (doze) meses. 
 

Manaus, 04 de julho de 2014. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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EXTRATO 
 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação 

de Imóvel nº 001/2013, celebrado em 13/06/2014. 

2. CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE MANAUS, através da 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
(SEMAD) e o Senhor JACOB FORTUNATO COHEN. 

3. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a revisão do 
valor mensal do aluguel em R$ 19.565,00 (dezenove mil, quinhentos 
e sessenta e cinco reais) e a prorrogação por 12 (doze) meses do 
prazo de vigência do Contrato de Locação nº 001/2013, do imóvel 
situado na Rua Parintins, nº 311, Bairro Cachoeirinha, destinado ao 
funcionamento do depósito de materiais inservíveis da Prefeitura de 
Manaus, vinculado à SEMAD. 

4. VALOR GLOBAL: R$ 234.780,00 (duzentos e trinta e quatro mil, 
setecentos e oitenta reais). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o presente termo 
aditivo foram empenhadas, sob o nº 2014NE00361, de 13/06/2014, 
no valor de R$ 58.695,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e novento 
e cinco reais), sob a rubrica orçamentária: 14100.04.122.4002. 
2358.0000.01000000.33903615, ficando o restante a ser empenhado 
de acordo com a liberação das cotas financeiras do mesmo 
exercício. Consentâneo com o princípio orçamentário da anualidade, 
o saldo deste aditivo será comprometido no exercício subsequente, à 
conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, nas 
Leis Orçamentárias de 2015. 

6. PRAZO: O prazo do presente aditivo será de 12 (doze) meses, a 
contar de 15/06/2014. 

7. FUNDAMENTO LEGAL: Despacho autorizativo do Sr. Secretário da 
SEMAD, (fls. 209) Despacho nº 082/2014-ASJUR, (fls. 152/155), 
Manifestação nº 032/2014/Assessoria Jurídica/SUBCI/SEMEF (fls. 
195/199), Laudo de Reavaliação de Locação de Imóveis 
nº 004/2014- COAVIL (fls. 202/207), constantes dos autos Processo 
Administrativo nº 2013/11503/11638/00003. 

 
Manaus, 13 de junho de 2014. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços 

nº 012/2014-SEMAD, celebrado em 03/07/2014. 

2. CONTRATANTES: o Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - 
SEMAD e a empresa KAELE LTDA EPP. 

3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a prestação de serviço de 
locação de 01 (um) veículo tipo motocicleta, com motociclista e sem 
combustível, na forma indicada no Anexo I, do Edital de Licitação – 
Pregão nº 052/2013 –CML/PMM. 

4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa a 
quantia de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), sendo o 
valor mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), de acordo 
com a proposta vencedora, planilha demonstrativa de lances verbais 
e outros documentos que integram este contrato. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do 
presente Contrato foram empenhadas sob o nº 2014NE00175, 

datado de 31/03/2014, à conta da seguinte rubrica orçamentária 
14100.04.122.4002.2358.0000.01000000.0000.33903918. 

6. PRAZO: O prazo do presente Contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da publicação do Extrato no Diário Oficial do 
Município. 

7. FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato decorre do Despacho 
Autorizativo do Sr. Secretário Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão, às fls. 165, Despacho da ASJUR 
nº 115/2014 (fls. 163/164), da adesão ao Pregão Presencial 
nº 052/2013 – CML/PM, bem como Ata de Registro de Preço 
011/2013 – GERP/SEMAD, viabilizada através da Notificação de 
Atendimento nº 034/2014 – GERP/DBPR/DPAB/SEMAD 
(fls.114/115) constantes dos autos do Processo nº 2013/16330/ 
16341/00002. 

 
Manaus, 03 de julho de 2014. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços 

nº 010/2014, celebrado em 03/06/2014. 

2. CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD e a PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A. 

3. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a prestação de 
serviços de Processamento do Sistema CFPP – Cadastro e Folha de 
Pagamento de Pessoal para atender a Prefeitura de Manaus. 

4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na 
quantia de R$ 2.073.287.04 (Dois milhões, setenta e três mil, 
duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do 
presente contrato foram empenhadas sob o nº 2014NE00412, datada 
de 02/06/2014, no valor de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil 
reais), à conta da seguinte rubrica orçamentária: 350101.04.122. 
4002.2052.01000000.33903957, ficando o restante a ser empenhado 
neste mesmo exercício. Consentâneo com o princípio orçamentário 
da anualidade, o saldo do contrato será comprometido no exercício 
subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo programa de 
trabalho, na Lei Orçamentária de 2015. 

6. FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato decorre do Despacho de 
Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inciso VIII da Lei 
nº. 8.666/93 do Secretário Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão, datado de 29/05/2014, do Processo nº. 2014/ 
16330?16343/00004, publicado no Diário Oficial do Município, do 
Parecer nº 126/2014 – ASJUR. 

7. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) 
meses a contar da data de sua assintura. 

 
Manaus, 03 de junho de 2014. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 550/2014-GABIN/SEMSA 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO os Arts. 65 a 72, relativo à Posse, bem 
como os Arts. 73 a 79, referente ao Exercício, todos da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971; 
 

CONSIDERANDO as disposições contidas nos Pareceres 
nº 074/2008-P. Pessoal/PGM, de 24 de março de 2008, e nº 178/2011-P. 
Pessoal/PGM, de 28 de setembro de 2011; 
 

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nº 8124/2011-
SEMAD, de 23 de novembro de 2011, e nº 2788/2012-SEMAD, de 3 de 
maio de 2012; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de gerir a posse e o 
exercício dos candidatos aprovados no Concurso Público da SEMSA 
realizado no corrente ano, em conformidade com o estabelecido nos 
Editais nº 007/2012 e nº 008/20102. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. ALTERAR a composição da Comissão de 

Investidura, criada pela Portaria nº 606/2012-GABIN/SEMSA, de 1º de 
outubro de 2012, composta pelos servidores identificados no Anexo 
Único a esta Portaria, para conduzirem os trabalhos de posse e exercício 
dos candidatos aprovados no Concurso Público desta Secretaria 
Municipal de Saúde, relativo aos Editais nº 007/2012 e nº 008/2012. 
 

Art. 2º. ESTABELECER o horário de atendimento aos 
candidatos das 8:00h às 13:00h. 
 

Art. 3º. Os trabalhos da Comissão de Investidura 
consistirão em: 
 

I – Recepcionar os candidatos aprovados; 

II – Analisar a documentação pessoal relativa à posse; 

III – Fornecer aos candidatos a relação de exames 
médicos necessários para a posse; 

IV – Orientar os candidatos nomeados a comparecerem à 
Junta Médico-Pericial do Município, munidos dos exames médicos 
necessários para a posse, a fim de que aquele Órgão Pericial emita 
Laudo sobre o estado de saúde individualizado dos candidatos; 

V – Encaminhar os candidatos ao Inspetor da SEMED para 
análise e conferência dos títulos apresentados para a posse; 

VI – Colher o preenchimento dos seguintes formulários: 
Declaração de Bens, Declaração de Dependentes, Declaração de 
Acúmulo de Cargos com o Serviço Público, Declaração de Vínculo de 
Parentesco; 

VII – Providenciar o preenchimento dos seguintes 
formulários: Exame de Sanidade e Capacidade Física, Abertura de 
Contas com o Banco credenciado e Termo de Posse; 

VIII – Submeter os dados pessoais dos candidatos 
nomeados para verificação de acúmulo de cargos pela SEMAD; 

IX – Controlar e efetuar as solicitações de prorrogação de 
posse, de prorrogação de exercício e de final de lista; 

X – Monitorar a relação de candidatos que não tomaram 
posse no prazo legal para fins de elaborar ato tornando sem efeito o 
Decreto de provimento; 

XI – Monitorar a relação de candidatos que tomaram posse 
e não entraram em exercício no prazo legal, para fins de elaboração de 
ato de exoneração; 

XII – Formalizar processo administrativo nas hipóteses de 
negativa de posse, onde será informado o motivo da negativa, sendo 
notificado o candidato sobre a decisão; 

XIII – Na hipótese de dúvida jurídica relevante quanto ao 
preenchimento dos requisitos inerentes à posse, formalizar processo e 
submeter à consulta à Procuradoria Geral do Município para análise e 
parecer. 
 

Art. 4º. Não haverá prazo fixo para conclusão das 
atividades desempenhadas pela Comissão de Investidura, visto que os 
trabalhos somente serão considerados finalizados com o exaurimento 
das situações que norteiam as nomeações de todos os candidatos 
aprovados no Concurso Público da SEMSA, Editais nº 007/2012 e 
nº 008/2012. 

Parágrafo Único. O exaurimento que trata o caput deste 
artigo refere-se à necessidade de: 
 

I – publicação do ato de provimento tornando sem efeito a 
nomeação daqueles candidatos que não tomaram posse no prazo legal; 

II – publicação de ato de exoneração para aqueles 
candidatos que tomaram posse, mas não entraram em exercício no 
prazo legal. 

III – publicação do ato de reclassificação dos candidatos 
que solicitarem final de fila no prazo legal. 
 

Art. 5º. A qualquer tempo e a critério da Administração 
poderão o Coordenador e os Membros da Comissão, constantes no 
Anexo Único a esta Portaria, serem substituídos, a fim de resguardar a 
continuidade dos trabalhos de posse e exercício para os candidatos 
nomeados no âmbito desta Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 20 de junho de 2014. 

 
ANEXO ÚNICO 

 
COMISSÃO DE INVESTIDURA 

NOME MATRICULA CARGO ÓRGÃO 

CAROLINA BRAZ FERREIRA 
SANTOS 

117.978-0 A Coordenadora 

SEMSA 

MARIO ERNANI DA COSTA 
MENDONCA JUNIOR 

112.641-5 A Supervisor 

KILDA PINHEIRO SOARES 108.834-3 A Membro 

REJANE DE SOUZA MENEZES 109.021-6 A Membro 

MARCILEIDE DA SILVA PINHO 091098-8 B Membro 

FÁBIO HENRIQUE CAMPELO 109.234-0 A Membro 

LUCIJANE DOS SANTOS CORDEIRO 109.805-5 A Membro 

LUIZ LIMA DA SILVA 107.576-4 A Membro 

CLÁUDIA MARIA BRAZ FERREIRA 
DOS SANTOS 

116.721-9 A Membro 

NOEME DA SILVA AMAZONAS 108.025-3 A Membro 

LUCIMAR MENDES DE ALMEIDA 064.476-5 B Membro 

MARCIA VIEIRA SENA 206.169-4 A Membro 

LAIS DE LIMA RODRIGUES 122.476-0 A Membro 

BRUNO FREITAS MARTINS COSTA 122.917-6 A Membro 

MICHELÂNGELO COSTA CRUZ 112.023-9 B Membro 

ANA MARÍLIA DE OLIVEIRA 010.548-1 A Membro 

IVONE AMÉLIA DA COSTA 
REBOUÇAS 

066.338-7 A Membro 

MARIA DA CONCEIÇÃO DAS 
CHAGAS 

079.559-3 B Membro 
SEMED 

MARIA GRACIELZA ROBERTO 
AFONSO 

066.053-1 A Membro 

MARIA CRISTINA SANTOS SILVA 080.128-3 F Membro SEMAD 
 



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2009 – 
Prorrogação, celebrado em 22/04/2014. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Telemar Norte 
Leste S/A. 

3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original referente à 
Prestação de Serviços Telefônicos, conforme identificado no Anexo IV, 
lote 01, do Edital de Pregão nº 070/2008 – CML/PM – Registro de 
Preços, e conforme quantitativos registrados na Ata de Registro de 
Preços nº 018/2008 – SEMPLAD. 

4. VALOR: R$ 1.531.730,93 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, 
setecentos e trinta reais e noventa e três centavos). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº 2014NE01230, 
de 16/04/2014, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23900 
10.301.1025.2097.0000 02140011 33903958, no valor de R$ 19.487,52 
(dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois 
centavos); nº 2014NE01231, de 16/04/2014, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária 23900 10.302.1026.2118.0000 01000000 33903958, no 
valor de R$ 2.246,44 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e quatro centavos); nº 2014NE01232, de 16/04/2014, à conta 
da seguinte rubrica orçamentária 23900 10.302.1026.2118.0000 
02140212 33903958, no valor de R$ 188,88 (cento e oitenta e oito reais 
e oitenta e oito centavos); nº 2014NE01233, de 16/04/2014, à conta da 
seguinte rubrica orçamentária 23900 10.302.1026.2118.0000 02140312 
33903958, no valor de R$ 293,75 (duzentos e noventa e três reais e 
setenta e cinco centavos); nº 2014NE01234, de 16/04/2014, à conta da 
seguinte rubrica orçamentária 23900 10.305.1042.2121.0000 02140013 
33903958, no valor de R$ 921,49 (novecentos e vinte e um reais e 
quarenta e nove centavos); nº 2014NE01235, de 16/04/2014, à conta da 
seguinte rubrica orçamentária 23900 10.304.1039.2120.0000 02140014 
33903958, no valor de R$ 349,45 (trezentos e quarenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos) e nº 2014NE01243, de 16/04/2014, à conta 
da seguinte rubrica orçamentária 23900 10.122.4002.2122.0000 
01020000 33903958, no valor de R$ 7.468,22 (sete mil e quatrocentos e 
sessenta e oito reais e vinte e dois centavos),  ficando o saldo 
remanescente a ser empenhado posteriormente. 

6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 6 (seis) meses, 
contados a partir de 28/4/2014. 
 
 

Manaus (AM), 22 de abril de 2014. 

        
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
REGINA GOMES DA COSTA SOARES torna público que recebeu da 
SEMMAS a Licença Municipal de Instalação nº. 027/2014, sob o 
processo nº 2013/15848/15875/00724, que autoriza a atividade de 
Construção Civil, com a finalidade de implantação do comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, com validade de 12 meses, 
localizado na Av. Torquato Tapajós – Loteamento Retiro Marcilene, Lt-
02, 02 – Tarumã – Manaus/AM. 
 
 
 

W O S DE SOUZA JÚNIOR-ME, torna público que recebeu da SEMMAS 
a Licença Municipal de Operação nº 068/2014 sob o processo nº 
2013/15848/15875/00130, que autoriza a Atividade de Serviço, com a 
finalidade de Funcionamento do Hotel Ideal, com validade de 12 meses, 
situado a Rua dos Andradas nº 491 centro – MANAUS/AM. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FEIRAS, 
MERCADOS,  PRODUÇÃO  E  ABASTECIMENTO 

 
 

EXTRATO 
 
 
ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação da Prestação 
de Serviços por Tempo Determinado celebrado em 30.04.2009. 

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de 
Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento - SEMPAB e o senhor 
MARCELO SOUZA DA SILVA 

3. OBJETO: Concessão de Adicional Noturno no percentual de 25% 
(vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 12, do Decreto nº 0544, 
de 26 de maio de 2010, ao prestador de serviços MARCELO SOUZA 
DA SILVA. 

4. FUNDAMENTAÇÃO: Decreto n.º 0544, de 26 de maio de 2010, 
publicado no DOM n.º 2453 de 26.05.2010. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditivo serão empenhadas à conta da seguinte rubrica orçamentária: 
20.122.4002.2363 fonte 0100. 

6. VIGÊNCIA: a contar de 04/04/2014. 
 

Manaus, 1.º de julho de 2014. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 008/2014, celebrado em 
23/06/2014. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMASDH, e a Empresa LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO. 

3. OBJETO: Serviço de Transporte com veículo, tipo perua ou similar, 
motor a partir de 1.4, ano/modelo a partir 2013, combustível flex, 
capacidade mínima para 09 (nove) passageiros, CD player, rádio 
AM/FM, com motorista e sem combustível, com manutenção total por 
conta da contratada, conforme Termo de Referência (CÓDIGO 
COMPRASNET 0007329), sendo 04 veículos com 60 diárias cada, 
referente ao Processo n.º 2014/11908/11954/00392. 

4. VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referente a 
60 diárias para cada veículo. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Contrato foram empenhadas sob o nº 2014NE00525, de 



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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23/06/2014, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37100, 
Programa de Trabalho: 08.422.1062.1103.0000, Fonte de Recurso: 
01000000, Natureza da Despesa: 33903918. 

6. PRAZO: O presente Termo de Contrato terá a duração de 60 
(sessenta) diárias para cada veiculo, totalizando 240 (duzentos e 
quarenta) diárias. 

7. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto n.º 2.799, de 26.05.12 e Dispensa 
de Licitação publicada no DOM 3434, 20/06/2014. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

           
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PREGÃO N. 009/2014 - CML/PM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2014 – SEMINF 

 
 

No dia 04 do mês de julho de 2014, no Órgão 
Gerenciador são registrados os valores unitários das empresas abaixo 
identificadas para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SEMINF, resultantes do Pregão nº 009/2014 – 
Comissão Municipal de Licitação, para o Sistema de Registro de Preços. 
As especificações constantes no respectivo Processo Administrativo n° 
2013/11217/11237/00069, no Termo de Referência, assim como a 
Proposta de Preço, a Ata Circunstanciada e a Planilha Demonstrativa de 
Lances Verbais, integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição. 
 

O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) 
dias úteis da data da comunicação ao fornecedor. O Contrato ou 
Instrumento Hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º 
da Lei nº 8.666/93, indicará o(s) local(is) de recebimento do(s) produto(s) 
e/ou de prestação do(s) serviço(s). 
 

O presente Registro de Preços terá a vigência de 12 
(doze) meses. 
 

VENCEDORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA EQUILÍBRIO LTDA. 

ITEM PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 
R$ 

01 

CAMISA, confeccionada em malha 100% 

algodão, fio 30.1, manga curta, gola em V, na cor 

azul pantone 193952TPX, gramatura de 160g/m², 

resistente ao uso e lavagens, com logomarca em 

silk screen no peito e costas, tamanho G. 

CÓDIGO COMPRASNET BR0257122). 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 11,80 

02 

CAMISA, confeccionada em malha 100% 

algodão, fio 30.1, manga curta, gola em V, na cor 

azul pantone 193952TPX, gramatura de 160g/m², 

resistente ao uso e lavagens, com logomarca em 

silk screen no peito e costas, tamanho GG. 

(CÓDIGO COMPRASNET BR0257122) 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 11,80 

03 

CAMISA, confeccionada em malha 100% 

algodão, fio 30.1, manga curta, gola em V, na cor 

azul pantone 193952TPX, gramatura de 160g/m², 

resistente ao uso e lavagens, com logomarca em 

silk screen no peito e costas, tamanho M. 

CÓDIGO COMPRASNET BR0257122). 

UN. Equilíbrio 1.500 R$ 11,80 

04 

CAMISA, confeccionada em malha 100% 

algodão, fio 30.1, manga curta, gola em V, na cor 

azul pantone 193952TPX, gramatura de 160g/m², 

resistente ao uso e lavagens, com logomarca em 

silk screen no peito e costas, tamanho P. 

CÓDIGO COMPRASNET BR0257122). 

UN. Equilíbrio 1.500 R$ 11,80 

05 

CAMISA, confeccionada em malha 100% 

algodão, fio 30.1, manga curta, gola em V, na cor 

azul pantone 193952TPX, gramatura de 160g/m², 

resistente ao uso e lavagens, com logomarca em 

silk screen no peito e costas, tamanho XG. 

(CÓDIGO COMPRASNET BR0257122). 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 11,80 

VENCEDORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA EQUILÍBRIO LTDA. 

ITEM PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 
R$ 

06 

CAMISA, modelo pólo, confeccionada em malha 

Piquet 50% em algodão e 50% em poliéster, 

gramatura 190g/m², na cor azul pantone 19-

3952TPX, manga curta, gola e punho 100% 

algodão, bolso aberto no lado esquerdo do peito 

bordado com logomarca da Prefeitura de Manaus 

e silkado no peito e costas, resistente ao uso e 

lavagens, tamanho GG. (CÓDIGO 

COMPRASNET BR0150284) 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 20,00 

07 

CAMISA, modelo pólo, confeccionada em malha 

Piquet 50% em algodão e 50% em poliéster, 

gramatura 190g/m², na cor azul pantone 19-

3952TPX, manga curta, gola e punho 100% 

algodão, bolso aberto no lado esquerdo do peito 

bordado com logomarca da Prefeitura de Manaus 

e silkado no peito e costas, resistente ao uso e 

lavagens, tamanho P. (CÓDIGO COMPRASNET 

BR0150284) 

UN. Equilíbrio 1.500 R$ 20,00 

08 

CAMISA, modelo pólo, confeccionada em malha 

Piquet 50% em algodão e 50% em poliéster, 

gramatura 190g/m², na cor azul pantone 19-

3952TPX, manga curta, gola e punho 100% 

algodão, bolso aberto no lado esquerdo do peito 

bordado com logomarca da Prefeitura de Manaus 

e silkado no peito e costas, resistente ao uso e 

lavagens, tamanho M. (CÓDIGO COMPRASNET 

BR0150284) 

UN. Equilíbrio 1.500 R$ 20,00 

09 

CAMISA, modelo pólo, confeccionada em malha 

Piquet 50% em algodão e 50% em poliéster, 

gramatura 190g/m², na cor azul pantone 19-

3952TPX, manga curta, gola e punho 100% 

algodão, bolso aberto no lado esquerdo do peito 

bordado com logomarca da Prefeitura de Manaus 

e silkado no peito e costas, resistente ao uso e 

lavagens, tamanho G. (CÓDIGO COMPRASNET 

BR0150284) 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 20,00 

10 

CAMISA, modelo pólo, confeccionada em malha 

Piquet 50% em algodão e 50% em poliéster, 

gramatura 190g/m², na cor azul pantone 19-

3952TPX, manga curta, gola e punho 100% 

algodão, bolso aberto no lado esquerdo do peito 

bordado com logomarca da Prefeitura de Manaus 

e silkado no peito e costas, resistente ao uso e 

lavagens, tamanho XG. (CÓDIGO 

COMPRASNET BR0150284) 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 20,00 

11 

CHAPÉU, confeccionado em tecido brim 100% 

algodão, com aba total e pala traseira, presa com 

velcro em tecido, gramatura entre 210g/m², na cor 

azul pantone 19-3952TPX, resistente ao uso e 

lavagens, com logomarca bordada na frente 

medindo 11cm x 5,5cm, tamanho único, ajustável 

(CÓDIGO COMPRASNET BR0000027) 

UN. Equilíbrio 6.000 R$ 17,00 

12 

COLETE, profissional, confeccionado em tecido 

brim leve, com construção tipo RIP STOP e 

gramatura de 210g/m², na cor azul pantone 

193952TPX, resistente ao uso e lavagens, 

fechamento frontal em botão de pressão em 

metal, com gola redonda, 2 bolsos inferiores 

modelo sobreposto, chapados e fechados por 

portinhola, fita com 5cm na cor preta, duas faixas 

flexíveis contornando as duas extremidades, 

medindo 1,5cm cada, na cor amarela, com brilho 

reflexível noturno nas costas, sendo 13cm acima 

da linha dos mamilos, logomarca em silk screen 

nas costas, nome em destaque "FISCAL", 

tamanho único CÓDIGO COMPRASNET 

BR150348). 

UN. Equilíbrio 1.500 R$ 48,00 

13 

COLETE, profissional, confeccionado em tecido 

brim leve, com construção tipo RIP STOP e 

gramatura de 210g/m², na cor azul pantone 

193952TPX, resistente ao uso e lavagens, 

fechamento frontal em botão de pressão em 

metal, com gola redonda, 2 bolsos inferiores 

modelo sobreposto, chapados e fechados por 

portinhola, fita com 5cm na cor preta, duas faixas 

flexíveis contornando as duas extremidades, 

medindo 1,5cm cada, na cor amarela, com brilho 

reflexível noturno nas costas, sendo 13cm acima 

da linha dos mamilos, logomarca em silk screen 

nas costas, nome em destaque "SEGURANÇA", 

tamanho único CÓDIGO COMPRASNET 

BR150348). 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 48,00 

14 

UNIFORME, masculino, composto por camisa 

manga longa, na cor azul pantone 193952TPX, 

tecido em brim leve 100% algodão, gramatura 

média de 210g/m², com gola em "V" na cor azul 

pantone 193952TPX, abertura na frente com 

botões, com logomarca no peito esquerdo e nas 

costas em silk screen, faixa na cintura e nas 

mangas na cor amarelo pantone 130858TPX, 

medindo 5cm, 2 faixas flexíveis contornando as 2 

extremidades na cor prata medindo 1,5cm 

apresentando retro refletância mínima de 330 

candelas, com elevado brilho reflexivo noturno e 

calça em tecido brim pesado 100% algodão, 

gramatura 260g/m², na cor azul pantone 

193952TPX, cintura com elástico largo, com 1 

bolso esquerdo na lateral medindo 22cm x 27cm 

(L x C), com logomarca em silk screen na parte 

frontal da perna do lado direito, 2 faixas na cor 

azul pantone 193952TPX, com 5cm de largura, 

contornada nas 2 extremidades por fita reflexível 

medindo 1,5cm de largura, tamanho G. CÓDIGO 

COMPRASNET BR0019747) 

UN. Equilíbrio 1.500 R$ 88,00 



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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VENCEDORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA EQUILÍBRIO LTDA. 

ITEM PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 
R$ 

15 

UNIFORME, masculino, composto por camisa 
manga longa, na cor azul pantone 193952TPX, 
tecido em brim leve 100% algodão, gramatura 
média de 210g/m², com gola em "V" na cor azul 
pantone 193952TPX, abertura na frente com 
botões, com logomarca no peito esquerdo e nas 
costas em silk screen, faixa na cintura e nas 
mangas na cor amarelo pantone 130858TPX, 
medindo 5cm, 2 faixas flexíveis contornando as 2 
extremidades na cor prata medindo 1,5cm 
apresentando retro refletância mínima de 330 
candelas, com elevado brilho reflexivo noturno e 
calça em tecido brim pesado 100% algodão, 
gramatura 260g/m², na cor azul pantone 
193952TPX, cintura com elástico largo, com 1 
bolso esquerdo na lateral medindo 22cm x 27cm 
(L x C), com logomarca em silk screen na parte 
frontal da perna do lado direito, 2 faixas na cor 
azul pantone 193952TPX, com 5cm de largura, 
contornada nas 2 extremidades por fita reflexível 
medindo 1,5cm de largura, tamanho GG. 
(CÓDIGO COMPRASNET BR0019747). 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 88,00 

16 

UNIFORME, masculino, composto por camisa 
manga longa, na cor azul pantone 193952TPX, 
tecido em brim leve 100% algodão, gramatura 
média de 210g/m², com gola em "V" na cor azul 
pantone 193952TPX, abertura na frente com 
botões, com logomarca no peito esquerdo e nas 
costas em silk screen, faixa na cintura e nas 
mangas na cor amarelo pantone 130858TPX, 
medindo 5cm, 2 faixas flexíveis contornando as 2 
extremidades na cor prata medindo 1,5cm 
apresentando retro refletância mínima de 330 
candelas, com elevado brilho reflexivo noturno e 
calça em tecido brim pesado 100% algodão, 
gramatura 260g/m², na cor azul pantone 
193952TPX, cintura com elástico largo, com 1 
bolso esquerdo na lateral medindo 22cm x 27cm 
(L x C), com logomarca em silk screen na parte 
frontal da perna do lado direito, 2 faixas na cor 
azul pantone 193952TPX, com 5cm de largura, 
contornada nas 2 extremidades por fita reflexível 
medindo 1,5cm de largura, tamanho M. CÓDIGO 
COMPRASNET BR0019747). 

UN. Equilíbrio 1.500 R$ 88,00 

17 

UNIFORME, masculino, composto por camisa 
manga longa, na cor azul pantone 193952TPX, 
tecido em brim leve 100% algodão, gramatura 
média de 210g/m², com gola em "V" na cor azul 
pantone 193952TPX, abertura na frente com 
botões, com logomarca no peito esquerdo e nas 
costas em silk screen, faixa na cintura e nas 
mangas na cor amarelo pantone 130858TPX, 
medindo 5cm, 2 faixas flexíveis contornando as 2 
extremidades na cor prata medindo 1,5cm 
apresentando retro refletância mínima de 330 
candelas, com elevado brilho reflexivo noturno e 
calça em tecido brim pesado 100% algodão, 
gramatura 260g/m², na cor azul pantone 
193952TPX, cintura com elástico largo, com 1 
bolso esquerdo na lateral medindo 22cm x 27cm 
(L x C), com logomarca em silk screen na parte 
frontal da perna do lado direito, 2 faixas na cor 
azul pantone 193952TPX, com 5cm de largura, 
contornada nas 2 extremidades por fita reflexível 
medindo 1,5cm de largura, tamanho P. CÓDIGO 
COMPRASNET BR0019747). 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 88,00 

18 

UNIFORME, masculino, composto por camisa 
manga longa, na cor azul pantone 193952TPX, 
tecido em brim leve 100% algodão, gramatura 
média de 210g/m², com gola em "V" na cor azul 
pantone 193952TPX, abertura na frente com 
botões, com logomarca no peito esquerdo e nas 
costas em silk screen, faixa na cintura e nas 
mangas na cor amarelo pantone 130858TPX, 
medindo 5cm, 2 faixas flexíveis contornando as 2 
extremidades na cor prata medindo 1,5cm 
apresentando retro refletância mínima de 330 
candelas, com elevado brilho reflexivo noturno e 
calça em tecido brim pesado 100% algodão, 
gramatura 260g/m², na cor azul pantone 
193952TPX, cintura com elástico largo, com 1 
bolso esquerdo na lateral medindo 22cm x 27cm 
(L x C), com logomarca em silk screen na parte 
frontal da perna do lado direito, 2 faixas na cor 
azul pantone 193952TPX, com 5cm de largura, 
contornada nas 2 extremidades por fita reflexível 
medindo 1,5cm de largura, tamanho XG. 
(CÓDIGO COMPRASNET BR0019747). 

UN. Equilíbrio 1.000 R$ 88,00 

 
 

 
 
 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

PORTARIA Nº 030/2014 - DLF/SUP/SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
URBANOS, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação 
vigente, 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441/ 
2012, de 30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem 
observados por órgãos e entidades quando da concessão de 
descentralização de créditos orçamentários, 
 

RESOLVE: 
 

Art.1° - CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário  
em favor da Unidade Gestora 350101 – Recursos Supervisionados pela 
SEMAD, no valor total de R$ 41.062,80 (Quarenta e um mil, sessenta e 
dois reais e oitenta centavos), conforme Anexo Único desta Portaria. 
 

Art.2° -  A Descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto custear as despesas com Estagiário desta SMTU, 
referente ao periodo de julho a dezembro de 2014, que será realizada 
pela Unidade Gestora Executora (UGE) 350101 – Recursos 
Supervisonados pela SEMAD. 
 

Art.3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de  01/07/2014. 
 

Anexo Único da Portaria nº 030/2014 – DLF/SUP/SMTU 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 122 4002 2358 339039 0210 41.062,80 

 
N° - Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho descentralizada 
 

Códigos 
 

F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 
 

Manaus, 04 de julho de 2014. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
Errata a Portaria nº SUP 028/2014-SMTU, publicado no DOM de 
n.º 3434 datado de 20/06/2014: 
 
Onde se lê: 
 

no período de 23/06/2014 a 07/04/2014 
 
Leia-se: 
 

no período de 23/06/2014 a 04/07/2014 
 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA Nº. 117/2014-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de 
julho de 2005, c/c o art. 28, VII, do Decreto nº. 8.069, de 13 de setembro 
de 2005, c/c a Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013, 
 

CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, 
inciso II, alínea “a”, 41, inciso II e artigo 42, inciso IV, todos da Lei 
Municipal nº 870, de 21.7.2005, e 
 

CONSIDERANDO o Despacho nº 279/2014- PROJUR/ 
MANAUS PREVIDÊNCIA e demais documentos que instruem os autos 
do processo nº. 2014/117848/17894/00151, de 08.05.2014, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONCEDER, a contar da data do requerimento, datado 
de 08.05.2014, pensão previdenciária em favor de SUELY HELENA 
MESQUITA TUPINAMBA, na condição de cônjuge do ex-servidor 
GUARANEY SIQUEIRA TUPINAMBA, falecido em 02.04.2014, ocupante 
do cargo de ES - Especialista em Saúde Medico II-07, matrícula 063.157-4 
A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 5.931,96 (cinco mil, novecentos e trinta e um reais 
e noventa e seis centavos), na forma abaixo discriminada: 
 
SUBSIDIO  -  Artigo 3º, inciso IX, da Lei nº. 1.223, de 26 de março de 
2008 c/c Lei nº 1.789, de 12/11/2013..................................R$     6.592,69 
 
APLICAÇÃO DO TETO PREVIDENCIÁRIO.................(R$       660,73) 
[(6.592,69 – 4.390,24) * 0,70 + 4.390,24] 
 
TOTAL DA PENSÃO -....................................................R$ 5.931,96 
 

Manaus, 13 de junho de 2014. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº. 118/2014-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de 
julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de 
2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013, 
 

CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, 
inciso II, alínea “a”, 41, inciso I, e art. 42, inciso I, todos da Lei Municipal 
nº 870, de 21.7.2005, e 
 

CONSIDERANDO o Despacho nº 288/2014- PROJUR/ 
MANAUS PREVIDÊNCIA, e demais documentos que instruem os autos 
do processo nº 2014/17848/17894/00212, de 23.05.2014, 
 

RESOLVE: 
 

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar da data do 
óbito, em favor de ARNALDO MACHADO MARTINS, na condição de 
cônjuge da ex-segurada Sra. AUREA NUNES MARTINS, falecida em 
19.05.2014, aposentada no cargo de MAG. Professor GR II 40 h, 
matrícula 008.529-4 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação. 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 2.450,25 (dois mil, quatrocentos e cinqüenta reais 
e vinte e cinco centavos) na forma abaixo discriminada: 
 

SUBSÍDIO – Art. 26 c/c o art. 27, inciso II, alínea “b” 
da Lei nº 1.126 de 05.06.2007 c/c Lei nº 1.737, de 
17.06.2013........................................................... 

 
 

R$ 2.450,25 
 

TOTAL – R$ 2.450,25 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 16 de junho de 2014. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº. 120/2014-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de 
julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de 
2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013, 
 

CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, 
inciso II, alínea “a”, 41, inciso II, e art. 42, inciso I, todos da Lei Municipal 
nº 870, de 21.7.2005, e 
 

CONSIDERANDO o Despacho nº 291/2014- PROJUR/ 
MANAUS PREVIDÊNCIA, e demais documentos que instruem os autos 
do processo nº 2014/1119/1134/00058, de 22.01.2014, 
 

RESOLVE: 
 

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar da data do 
óbito, em favor de DELCY CLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO 
AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, JOABES PEREIRA DA SILVA e 
LEANDRO PEREIRA DA SILVA, na condição de companheira e filhos 
menores do ex-servidor Sr. RAIMUNDO GUERREIRO DA SILVA, 
falecido em 26.12.2013, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Municipais RDA, matrícula 079.099-0D, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Limpeza Publica. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 1.245,00 (um mil, duzentos e quarenta e cinco 
reais) na forma abaixo discriminada: 
 

VENCIMENTO - Lei nº 286, c/c Lei nº 1.737, de 
17.06.13...................................................................... 

 
R$ 415,00 

  
SALARIO PRODUTIVIDADE – 200,00%, Lei nº. 
175, de 10.03.95, e regulamentado pelo Art., 9º, do 
Decreto nº 3.077, de 31.10.95 )................................ 

 
 

R$ 830,00 
 

TOTAL – R$ 1.245,00 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 23 de junho de 2014. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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PORTARIA Nº 121/2014 - GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO MANAUS PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de 
julho de 2005, e artigo  7º, VI, do Decreto nº 2.714, de 29 de janeiro de 
2014, c/c o artigo 22, inciso VI, da Lei nº 1.803, de 29 de novembro de 
2013. 
 

CONSIDERANDO o item “a”, da DECISÃO Nº 2078/2011 - 
TCE - SEGUNDA CÂMARA, em Sessão Ordinária Judicante, realizada 
no dia 20 de setembro de 2011, que julgou ILEGAL o Ato Concessório 
de Pensão concedida em favor da Sra. NATÉRCIA FERREIRA DE 
SOUZA, cônjuge do Sr. CONSTANTINO CAMPELO DE SOUZA, ex-
servidor da SEMPLAD, e 
 

CONSIDERANDO o que mais consta do Processo 
nº 2012/1119/1150/00430, de 28.09.2012, 
 

RESOLVE: 
 

ANULAR, a PORTARIA Nº 102/2013-GP/MANAUSPREV, 
de 15 de maio de 2013, publicada no DOM, de 22 de maio de 2013, 
edição 3173, que restaurou a PORTARIA Nº 005/2007-
GP/MANAUSPREV, de 15 de janeiro de 2007, publicada no DOM Nº 
1649, de 26 de janeiro de 2007”. 
 

CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 26 de junho de 2014. 

 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE 
CULTURA,  TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº. 082/2014 – MANAUSCULT 
 
 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 
EVENTOS – MANAUSCULT, ATRAVÉS DE SEU DIRETOR-
PRESIDENTE, usando de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 
6º c/c Art.128, inciso II, c/c inciso IV do artigo 86, da LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO de MANAUS, Decreto de 31 de julho de 2013 e Lei 
Delegada nº 25 de 31 de Julho de 2013: 
 

CONSIDERANDO: o que consta no processo nº 2014/ 
16508/16697/00593, e estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho, 
no art. 471, Capitulo IV, que trata de Suspensão de Contrato de 
Trabalho. 
 

RESOLVE: 
 

 
CONCEDER, a Prorrogação da Suspensão do Contrato de 

Trabalho da servidora MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, 
matrícula nº 080.108-9C, Cargo Assistente Técnico, do quadro de 
pessoal da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - 
MANAUSCULT, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 
1º.07.2014. 

Manaus, 1º de julho de 2014. 
 

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

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 083/2014 – MANAUSCULT 
 
 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício da 
competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do artigo 
86 da Lei Orgânica do Município de Manaus e Lei Delegada nº 25 de 
31/07/2013 resolve: 
 

CONSIDERANDO a necessidade de criação da Comissão 
de Acompanhamento e Fiscalização do Repasse Financeiro nº 001/2014 
- MANAUSCULT, que tem por objeto: repasse de recursos financeiros à 
ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS – AAL, autorizado pela Lei 
Municipal n° 1.167, de 16 de novembro de 2007, para que possa 
executar atividades culturais em beneficio da coletividade, prestar 
consultoria técnica à politica cultural da cidade de Manaus e a fornecer 
20% (vinte por cento) das triagens das publicações promovidas pela 
ENTIDADE, conforme plano de trabalho e referida Lei, nos termos e 
justificativas constantes no Processo Administrativo nº 
2014/16508/16697/00093 e demais documentações que integram os 
autos. 
 

RESOLVE: 
 

I – NOMEAR os seguintes membros para compor a 
Comissão de acompanhamento e fiscalização: 
 

Viviane Palmeira Tavares, matrícula: 123.220-7 B; 
Maísa Elaine arruda Fernandes, matrícula: 102.631-3 B; 
Baltazar Sousa Resende Filho, matrícula: 116.213-6 E. 

 
II – A comissão nomeada compete fiscalizar e apresentar 

relatório quanto ao cumprimento do objeto do Repasse Financeiro. 
 

Gabinete do Diretor-Presidente da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, em 01 de julho de 2014. 
 

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

Manaus, 01 de julho de 2014. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE E DATA: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº 055/2013/MANAUSCULT, celebrado em 18/12/2013. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa 
DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA-ME. 

3. OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por objeto a dilatação de 
prazo do Contrato nº 055/2013, por mais 06 (seis) meses a contar de 18 
(dezoito) de junho de 2014 (dois mil e quatorze), que trata 



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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contratação da prestação de serviços de locação de Barricada Tipo I, 
estruturas em alumínio, medindo 1,2m x 1,25m (AxLxP); compreendendo 
o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, 
desmontagem e transporte, utilizando a Ata de Registro de Preços Nº 
001/2013 – CML/PM, publicado no Diário Oficial do Município de 
04/10/2013, resultante do Pregão nº 061/2013 – CML, Item 04 – Saldo 
de diárias existentes: Unidade: M², Quantidade: (5.940) diárias, valor 
unitário da diária R$ 20,00 (vinte reais), para atender as necessidades 
desta FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS 
– MANAUSCULT, nos termos e justificativas constantes no processo 
administrativo nº 2014/16508/16697/00543. 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93, Planilha 
Comparativa de Preços do Banco de Preços da Secretaria de 
Administração Planejamento e Gestão SEMAD de 16/06/2014, Parecer 
Jurídico da Procuradoria Jurídica da MANAUSCULT nº 
105/2014/PROJUR de 17/06/2014, Despacho de Deferimento da 
Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF de 17/06/2014, 
nos termos e justificativas constantes nos autos. 

5. VALOR GLOBAL: O Valor Global deste Aditivo é de R$ 118.800,00 
(cento e dezoito mil e oitocentos reais). 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do decorrente do 1º 
(primeiro) Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2014NE00200 de 
04/02/2014, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sob a rubrica 
orçamentária: Unidade Orçamentária: 62200, Programa de Trabalho: 
13.392.1112.4085.0000, Fonte de Recurso: 01000000 e Elemento de 
Despesa: 33903923 – Eventos, Festividades e Homenagens. 

7. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 06 (seis) 
meses, a contar de 18/06/2014. 

8. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente 
ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no termo de contrato 
original que não tenham sido implícita ou explicitamente modificadas 
pelo Presente Termo Aditivo. 
 

Manaus, 18 de junho de 2014. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Repasse Financeiro n° 001/2014 – 

MANAUSCULT, celebrado em 01/07/2014. 
2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, por meio da FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – 
MANAUSCULT e ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS – AAL. 

3. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto repasse de 
recursos financeiros à ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS – 
AAL, autorizado pela Lei Municipal n° 1.167, de 16 de novembro de 
2007, para que possa executar atividades culturais em beneficio da 
coletividade, prestar consultoria técnica à politica cultural da cidade 
de Manaus e a fornecer 20% (vinte por cento) das tiragens das 
publicações promovidas pela ENTIDADE, conforme plano de 
trabalho e nos termos da referida Lei. 

4. VALOR GLOBAL: R$ 176.906,35 (cento e setenta e seis mil, 
novecentos e seis reais e trinta e cinco centavos). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas da execução deste 
Termo de Repasse, para o exercício de 2014, correrão à conta dos 
seguintes destaques orçamentários do Município: Programa de 
Trabalho n° 13.392.1015.4086.0000 – Difusão Cultural na Cidade de 
Manaus; Fonte de Recurso 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa 33504301 – Instituições de Caráter 
Assistencial, Cultural e Educacional; valor global R$ 176.906,35 
(cento e setenta e seis mil, novecentos e seis reais e trinta e cinco 
centavos), sendo emitida a Nota de Empenho n° 2014NE00522 
datada de 30/06/2014, no valor de R$ 132.679,78 (cento e trinta e 
dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito reais), 

parcela 01 no valor de R$ 103.195,40 (cento e três mil, cento e 
noventa e cinco reais e quarenta centavos), parcelas 02 e 03 no 
valor de R$ 14.742,19 (quatorze mil, setecentos e quarenta e dois 
reais e dezenove centavos) cada, perfazendo o valor de R$ 
29.484,38 (vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
trinta e oito centavos). Valor a ser empenhado em 2014: 
R$ 44.226,57 (quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e 
cinquenta e sete centavos), correspondente às parcelas 04, 05 e 06. 
O valor total do repasse é de R$ 176.906,35 (cento e setenta e seis 
mil, novecentos e seis reais e trinta e cinco centavos). 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Despacho Autorizativo exarado pelo 
Senhor Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos – MANAUSCULT, Lei nº 8.666/93, Lei 
nº 1.167/2007, Portaria nº 35/2013, Resolução nº 12/2012 – TCE/AM. 

7. PRAZO: O prazo de vigência do presente Termo será de 01/07/2014 
à 31/12/2014, contados a partir da data de assinatura do presente 
termo. 

 
Manaus-AM, 01 de julho de 2013. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA AO EDITAL Nº 003/2014 - Credenciamento para Concessão 
de apoio financeiro visando o fomento aos grupos folclóricos que 
objetivam participar dos festejos folclóricos realizados no Município de 
Manaus - 2014, republicado no diário oficial de 23 de junho de 2014, 
edição nº 3435. 
 

ONDE SE LÊ 
 
I - Item 4.13. Cada projeto deverá ter anexo: 
o) Declaração de inexistência de vínculo parental até o 3º grau- em linha 
reta, colateral ou de afinidade, de qualquer membro da diretoria da 
entidade com servidores da administração direta e indireta Prefeitura de 
Manaus ou MANAUSCULT, conforme anexo VII, disponibilizado no sítio 
da MANAUSCULT; 
 

LEIA-SE 
 
II- Item 4.13. Cada projeto deverá ter anexo: 
o) Declaração de inexistência de vínculo parental até o 3º grau- em linha 
reta, colateral ou de afinidade, de qualquer membro da diretoria da 
entidade com servidores da MANAUSCULT, conforme anexo VII, 
disponibilizado no sítio da MANAUSCULT; 
 
 

ONDE SE LÊ 
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
PARENTAL 

 
I -  Eu, ___ (nome do representante legal)____, portador do RG 
:_______, CPF:__________, residente e domiciliado ___(endereço do 
representante legal)___, como representante legal da ___(nome da 
associação ou grupo folclórico)____, inscrita sob o CNPJ 
nº__________________, tendo sua sede situada ____(endereço da 
sede da pessoa jurídica)_______, declaro para os devidos fins, a 
inexistência de vínculo parental até o 3º grau – em linha reta, colateral, 
de qualquer membro da diretoria da entidade com servidores da 
administração direta e indireta da Prefeitura de Manaus, com o Prefeito, 
Vice-Prefeito e Secretários Municipais e com Vereadores . 
 

Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 
 
 

_____________________________ 
(assinatura do representante legal) 



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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LEIA-SE 
 
II -  Eu, ___(nome do representante legal)____, portador do RG 
:_______, CPF:__________, residente e domiciliado ___(endereço do 
representante legal)___, como representante legal da ___(nome da 
associação ou grupo folclórico)____, inscrita sob o CNPJ 
nº__________________, tendo sua sede situada ____(endereço da 
sede da pessoa jurídica)_______, declaro para os devidos fins, a 
inexistência de vínculo parental até o 3º grau – em linha reta, colateral, 
de qualquer membro da diretoria da entidade com servidores da 
MANAUSCULT. 
 

Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 
 

_____________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
PUBLIQUE-SE 

 
Manaus, 07 de Julho de 2014. 

 
 
 

Publicações Diversas 
 
 
INDÚSTRIA DE MANUAIS, EDITORA E EMBALAGENS DE 
MICROONDULADOS DA AMAZÔNIA LTDA, torna público que recebeu 
do IPAAM a Licença de Operação nº 073/10-03, que permite a 
impressão e encadernação do material gráfico em geral, localizada na 
Av. Torquato Tapajós, nº 10.933, Galpão 2, Tarumã, no Municipio de 
Manaus-AM, para Indústria Editorial e Gráfica, com validade de 02 Anos.  
 
 
 
 
Matupi Fábrica de Portas e Esquadrias Ltda., torna  público que   
recebeu do  IPAAM,  a  Licença  de Operação n.°120/12-01, que 
autoriza a fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira 
para uso industrial e comercial, localizada na Rua Vieira Lima, n0 28, 
Distrito Santo Antonio do Matupi, no Município de Manicoré-AM, para 
Indústria Madeireira, com validade de 02 anos. 
 
 
 
 
SAIZO OPERADORA DE LOGÍSTICA LTDA, torna público que recebeu 
do IPAAM, a Licença de Instalação nº 060/14 que autoriza a instalação 
de um galpão destinado a organização logística de transporte de carga e 
armazenamento de produtos industriais em uma área de 0,4680 ha, de 
um imóvel com área total de 2.1034 ha, localizada na Av. Cupiúba nº 
761 Distrito Industrial, no Municipio de Manaus-AM, para Contruçao Civil, 
com validade de 01 Ano. 
 
 

  



 

Manaus, segunda-feira, 7 de julho de 2014 
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