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Poder Executivo 
 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3290/2014 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado 
para gozo de férias regulamentares. 

 
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 2.401, de 9 de julho de 2013; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 1.017/2014 – SUP/SMTU 

subscrito pelo Superintendente da SMTU; 
 
CONSIDERANDO ainda o que consta no Processo                           

nº 2014/16568/16596/03858, resolve 
 
DESIGNAR o servidor DENIS ROSAS DE ARAÚJO, 

matrícula nº 11638, para responder pelas atribuições do cargo de 
Procurador-Chefe, integrante da estrutura organizacional da 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - 
SMTU, no período de 6 a 25-10-2014, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição a titular 
ELAINE PEIXOTO MATTOS, afastada para gozo de férias 
regulamentares. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3291/2014 

 
DESIGNA substituto de servidor afastado 
para gozo de férias regulamentares. 

 
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 2.401, de 9 de julho de 2013; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 993/2014 – SUP/SMTU 

subscrito pelo Superintendente da SMTU; 
 

CONSIDERANDO ainda o que consta no Processo                           
nº 2014/16568/16596/03809, resolve 

DESIGNAR o servidor SANDOVAL JORGE GUIMARÃES 
LOUREIRO, matrícula nº 10603, para responder pelas atribuições do cargo 
de Diretor de Transporte Urbano, integrante da estrutura organizacional da 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - 
SMTU, no período de 10 a 19-10-2014, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição ao titular 
WALDIR DA SILVA FRAZÃO, afastado para gozo de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3292/2014 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado por 
motivo de licença maternidade. 

 
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 2.401, de 9 de julho de 2013; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 1198/2014 – GPG/PGM, 

subscrito pelo Subprocurador Geral do Município; 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo  

nº 2014/16568/16596/03797, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JOSÉ CARLOS 

REGO BARROS E SANTOS, matrícula nº 006.248-0 C, integrante da 
estrutura organizacional da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
– PGM, para responder, pelas atribuições do cargo de Procurador-Chefe 
da Procuradoria Trabalhista, no período de 22-09-2014 a 20-03-2015, 
com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, 
em substituição a titular MAGDALENA ARAÚJO PEREIRA FERREIRA, 
afastada por motivo de licença maternidade. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3293/2014 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado 
para gozo de férias regulamentares. 

 
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 2.401, de 9 de julho de 2013; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 1249/2014 – GPG/PGM, 
subscrito pela Subprocuradora Adjunta do Município; 

 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 
2014/16568/16596/03890, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA, a servidora EDMARA DE 

ABREU LEÃO, matrícula nº 113.722-8 A, integrante da estrutura 
organizacional da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM, 
para responder, pelas atribuições do cargo de Procurador-Chefe da 
Procuradoria do Contencioso Tributário, no período de 20 a 31-10-2014, 
com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, 
em substituição ao titular RODRIGO MONTEIRO CUSTÓDIO, afastado 
para gozo de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3294/2014 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado 
para gozo de férias regulamentares. 

 
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 2.401, de 9 de julho de 2013; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 1464/2014 – PRE/ 
MANAUSTRANS, subscrito pelo Diretor-Presidente do MANAUSTRANS; 

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo                           
nº 2014/16568/16596/03811, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora JAQUELINE 

CARDOSO DOS SANTOS, matrícula nº 12322, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Chefe de Divisão de 
Educação de Trânsito, simbologia DAS-2, integrante da estrutura 
organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E 
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS, no período de 1º a 30-
10-2014, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do 
cargo, em substituição da titular MARIA RITA CORREA DOS SANTOS, 
afastada para gozo de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3295/2014 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
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 2.401, de 9 de julho de 2013; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 1878/2014 – 
GDP/MANAUSCULT, subscrito pelo Diretor Presidente da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2014/16568/16596/03868, 

 
RESOLVE: 

 
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 

BERNARDO SOARES MONTEIRO DE PAULA, Diretor-Presidente da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, 
nos dias 1º e 02-10-2014, para gozo de férias regulamentares; 

II – CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JOSÉ 
AUGUSTO PINTO CARDOSO, Diretor de Cultura, para responder 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I, sem 
direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, 
durante o afastamento legal do titular, nos termos do § único do art. 45, 
do Decreto nº 2.638, de 5 de novembro de 2013. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3296/2014 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado 
para gozo de férias regulamentares. 

 
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 2.401, de 9 de julho de 2013; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 1952/14-GS/SEMMAS, 
subscrito pela Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade; 

CONSIDERANDO o que consta no Processo                           
nº 2014/16568/16596/03805, resolve 
 

DESIGNAR o servidor ADAMIR DA ROCHA NINA 
JÚNIOR, matrícula nº 122.021-7 A, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo de Gerente, simbologia DAS-1, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 22-09-
2014 a 06-10-2014, com direito à percepção das vantagens inerentes ao 
exercício do cargo, em substituição da titular, CHRISTIANE BARBARA 
CAMARGO SANT’ANNA, afastada para gozo de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3297/2014 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado 
para gozo de férias regulamentares. 

 
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 2.401, de 9 de julho de 2013; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.931/2014 – 
GPRES/IMPLURB (GGP) subscrito pelo Diretor-Presidente da Manaus 
Previdência; 

CONSIDERANDO ainda o que consta no Processo                           
nº 2014/16568/16596/03835, resolve 

 

DESIGNAR a servidora MARIA EDNA ARAÚJO 
MATEUS, para responder cumulativamente pelas atribuições da 
Diretoria de Administração e Finanças, integrante da estrutura 
organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA, no período de 1º a 30-10-
2014, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do 
cargo, em substituição a titular IOLANE MACHADO DA SILVA, afastada 
para gozo de férias regulamentares. 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3298/2014 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, 

na forma estabelecida pelo art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município 
de Manaus, 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º, art. 22 da Lei nº 
1.803, de 29-11-2013, combinado com o parágrafo único do art. 34, do 
Decreto nº 2.714, de 29-01-2014; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 1975/2014 – GP/Manaus 
Previdência, subscrito pelo Diretor Presidente; 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
2014/16568/16596/03893, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
MARCELO MAGALDI ALVES, Diretor Presidente da MANAUS 
PREVIDÊNCIA, no período de 06 a 07-10-2014, para tratar de assuntos 
de interesse particular, sem ônus para o MANAUSPREV relativamente 
às diárias e às passagens aéreas; 

II – CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARIA 
EDNA ARAÚJO MATEUS, Diretora de Previdência, para responder 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I, sem 
direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, 
durante o afastamento legal do titular, nos termos do parágrafo único do 
art. 34, do Decreto nº 2.714, de 29-01-2014. 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3299/2014 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente, 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 2.401, de 9  de julho de 2013; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 2131/2014-SEMASDH, 
subscrito pela Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2014/16568/16596/03792, resolve 

 
DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora 

MARIA GORETH GARCIA DO CARMO RIBEIRO, Secretária Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos, no período de 28 a 29-08-
2014, para tratar de interesses do Município em Brasília, com ônus para 
o erário relativamente às diárias e às passagens aéreas. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3300/2014 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado 
para gozo de férias regulamentares. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 156/14 – GVP, subscrito pelo 
Vice-Prefeito de Manaus; 

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
2014/16568/16596/03876, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARIA IZA 

QUEIROZ DA COSTA, para responder, cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo de Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, 
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, no período de 
08-09-2014 a 08-10-2014, com direito à percepção das vantagens 
inerentes ao exercício do cargo, durante o afastamento legal da titular 
MARIA DE NAZARÉ ANDRADE DE OLIVEIRA, afastada para gozo de 
férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3301/2014 
 

CONCEDE licença-prêmio 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 no 
Decreto nº 2.158, modificado pelo Decreto nº 2.367, de 21-05-2013; 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º-09-
1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho e do Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da SEMAD; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/1637/3233, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA ao servidor MOISES 

ARAÚJO MIRANDA, Assistente em Saúde/Técnico em Patologia Clínica 
D-06, matrícula 075.509-5 B, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Saúde, LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo de 3 (três) meses, a 
contar de 08-09-2014, referente ao decênio 29-05-1996 a 28-05-2006. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3302/2014 
 

CONCEDE licença-prêmio 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 no 
Decreto nº 2.158, modificado pelo Decreto nº 2.367, de 21-05-2013; 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º-09-
1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho e do Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da SEMAD; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/1637/2927, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA à servidora ANGELA MARIA 

SOEIRO SIMÕES, Especialista em Saúde/Assistente Social E-10, 
matrícula 064.798-5 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde, LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 
1º-08-2014, referente ao decênio 25-03-2002 a 24-03-2012. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3303/2014 
 

CONCEDE licença-prêmio 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 no 
Decreto nº 2.158, modificado pelo Decreto nº 2.367, de 21-05-2013; 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º-09-
1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho e do Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da SEMAD; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/1637/3718, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA à servidora IZAURA NAZARÉ 

NASCIMENTO MOTTA, Assistente em Saúde/Auxiliar de Serviços Gerais B-
07, matrícula 065.552-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde, LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo de 5 (cinco) meses, a contar de 04-
08-2014, referente ao decênio 29-07-2002 a 28-07-2012. 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3304/2014 
 

CONCEDE licença-prêmio 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 no 
Decreto nº 2.158, modificado pelo Decreto nº 2.367, de 21-05-2013; 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º-09-
1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho e do Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da SEMAD; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/01/0055, resolve 

 
CONCEDER à servidora MARIZA DE JESUS PEREIRA, 

Assistente em Saúde/Aux. de Serviços Gerais B-10, matrícula 008.286-4 
A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA-
PRÊMIO, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 1º-10-2014, 
referente ao decênio 1º-06-1997 a 31-05-2007. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3305/2014 
 

CONCEDE licença-prêmio 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 no 
Decreto nº 2.158, modificado pelo Decreto nº 2.367, de 21-05-2013; 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º-09-
1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho e do Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da SEMAD; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/01/0019, resolve 

 

CONSIDERAR CONCEDIDA à servidora DOMINGAS OZETE 
MARQUES MUNIZ, Assistente em Saúde/Auxiliar de Enfermagem C-06, 
matrícula 083.504-8 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde, LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 1º-07-
2014, referente ao decênio 10-06-1999 a 09-06-2009. 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3306/2014 
 

CONCEDE licença-prêmio 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 no 
Decreto nº 2.158, modificado pelo Decreto nº 2.367, de 21-05-2013; 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º-09-
1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho e do Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da SEMAD; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/1637/3630, resolve 

 

CONCEDER à servidora ELIANA CAL LEAL, Especialista em 
Saúde/Médico Especialista II-08, matrícula 013.757-0 A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo 
de 6 (seis) meses, a contar de 1º-10-2014, referente ao decênio 1º-06-1997 a 
31-05-2007. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3307/2014 
 

CONCEDE licença-prêmio 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 no 
Decreto nº 2.158, modificado pelo Decreto nº 2.367, de 21-05-2013; 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º-09-
1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho e do Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da SEMAD; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/1637/5128, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA à servidora MARIA CILENE 

RODRIGUES DA SILVA, Assistente em Saúde/Técnico em Administração D-
09, matrícula 012.514-8 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde, LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 15-09-
2014, referente ao decênio 1º-06-1987 a 31-05-1997. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3308/2014 
 

CONCEDE licença-prêmio 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 no 
Decreto nº 2.158, modificado pelo Decreto nº 2.367, de 21-05-2013; 

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º-09-
1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho e do Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da SEMAD; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014/1637/1657, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA à servidora FRANCISCA 

ARLENE CHAGAS, Assistente em Saúde/Auxiliar de Enfermagem C-07, 
matrícula 066.339-5 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde, LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 
1º-09-2014, referente ao decênio 23-06-2003 a 22-06-2013. 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3509 | Página 6 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 3309/2014 
 
 

CONCEDE licença-prêmio 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 no 

Decreto nº 2.158, modificado pelo Decreto nº 2.367, de 21-05-2013; 
 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º-09-

1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis do Núcleo 

de Administração da Gestão do Trabalho e do Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da SEMAD; 
 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo nº 2014/01/0100, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA à servidora ELIANE 

OLIVEIRA MADY, Especialista em Saúde/Assistente Social F-10, 
matrícula 064.176-6 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde, LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 
1º-09-2014, referente ao decênio 18-11-1992 a 17-11-2002. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GOVERNO 

 
 

PORTARIA N.º 043/2014-GS/SEMGOV 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas 
da Secretaria Municipal de Governo, em decorrência de urgência ou 
outra natureza, com despesas miúdas e de pronto pagamento, 
 

RESOLVE: 
 

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento em nome da 
servidora CAMILA REZENDE ALVES POLITANO, Técnico 
Municipal/Assistente de Administração, matrícula n.º 121.476-4 D, 
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) no elemento de despesa 339030 – Material de Consumo e  
R$ 2.000,00 (dois mil reais) no elemento de despesa 339039 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, destinados a atender despesas 
miúdas e de pronto pagamento. 

II – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198 de 21 de 
junho de 1993, combinado com o Decreto nº 1.595 de 5 de julho de 
1993, o prazo de aplicação de 30 (trinta) dias contados da data do 
recebimento do numerário e o prazo de 15 (quinze) dias para a 
prestação de contas de sua aplicação, conforme art. 14 do Decreto  
nº 2.539 de 28 de agosto de 2013, contados do término do prazo 
previsto no inciso V do art. 7º do Decreto nº 1.595/93, sujeitando-se a 
tomadas de contas, se não o fizer nesse prazo. 
 

III – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a 
Prestação de Contas deverá ser formalizada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 
1 – Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento; 
2 – Cópia da Ordem Bancária ou Cheque Nominal; 
3 – Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente; 
4 – Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 06 de Outubro de 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  COMUNICAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 015/2014 – GS/SEMCOM. 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo l28  da 
LEI ORGÂNICA DO  MUNICÍPIO DE MANAUS; 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso XVI do artigo 46 do 

Decreto n 1.589, de 25.06.93; 
 

CONSIDERANDO, também o disposto no inciso I do artigo 

73 da Lei n 8.666/93. 
 

CONSIDERANDO, o item inciso IV do Termo de Contrato  
nº 003/2014, celebrado entre esta Prefeitura, através da Secretaria 
Municipal de Comunicação e a firma A C B LOCADORA DE VEÍCULOS 
LTDA-ME. 

 
R E S O L V E : 

 
I - REVOGAR, a Portaria nº 012/2014 – GS/SEMCOM, 

publicada no DOM nº 3477, de 21.08.2014. 
 

II - DESIGNAR os servidores: NÍVIA MARIA RODRIGUES 
DOS SANTOS, WALLACE HENRIQUE SOARES DE CARVALHO e 
SANDRA MARIA DA SILVA, para comporem a Comissão que receberá 
os serviços a serem prestados pela firma supra citada, a contar de 
01.09.2014 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Manaus, 01 de setembro de 2014. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 014/2013-GERP/SEMAD 

 
PREGÃO Nº 045/2013-CML/PM 

 
 

No dia 26 de setembro de 2014, no Órgão Gerenciador, foi 
celebrado o Primeiro Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 014/2013-
GERP/SEMAD, com a finalidade de tornar pública a troca de marca dos 
itens 35 e 36 constantes na Ata de Registro de Preços 
supramencionada, para eventual fornecimento de material de higiene e 
limpeza, resultante do Pregão nº 045/2013-CML/PM para Sistema de 
Registro de Preços, a pedido dos fornecedores JN COMÉRCIO DE 
MATERIAL DE CONSUMO LTDA – ME e COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA- EPP, conforme justificativa constante 
no Processo nº 2014/16330/16366/00042 e Parecer nº 200/2014 – 
ASJUR/SEMAD, folhas 97 à 100 dos autos. 

 
Levando-se em consideração o exposto acima, a marca 

dos respectivos itens ficarão na forma abaixo: 
 
 
EMPRESA VENCEDORA: COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 
RIO MADEIRA LTDA 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND 
QUANT. 

ESTIMADA 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

35 
ESPONJA LÃ DE AÇO, para uso doméstico, 
pacote com 08 unidades (CÓDIGO 
COMPRASNET BR0296307) 

PCT 9.770 Q’LUSTRO R$ 0,77 

 
 
EMPRESA VENCEDORA: JN COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
CONSUMO LTDA – ME 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND 
QUANT. 

ESTIMADA 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

36 

FLANELA, 100% algodão, na cor laranja, 
com acabamento em overlock, medindo 
aproximadamente 28cm x 48cm (CÓDIGO 
COMPRASNET: BR0030252) 

UN 24.611 
MC 

FLANELAS 
R$ 0,78 

 
 
Ficam expressamente ratificados todos os demais termos originais da 
Ata correspondente. 
 
 
A Ata de Registro de Preços nº 014/2013 – GERP/SEMAD manterá 
vigência até o dia 22/11/2014 (prazo original). 
 
 
 

  



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 899/2014-GABIN/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, artigo 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN. 
 

RESOLVE: 
 

I – Determinar, com fulcro no artigo 241, da Lei Municipal 
nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em 
desfavor do servidor Alberto Sanlei Ceará de Brito, AS – Auxiliar 
Administrativo, matrícula 066.182-1 A, visto que incorreu na infração 
disciplinar prevista no artigo 226, inciso II, §§1º e 2º; 
 

II – Encaminhar os processos protocolados sob os nos 
2014/1637/4115-SEMSA e 2014/1637/4118-SEMSA à Comissão 
Permanente de Regime Disciplinar; 
 

III – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 
dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno da defesa; 
 

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua 
publicação. 
 

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

Manaus, 19 de setembro de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 900/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo inciso II, artigo 128 da Lei Orgânica do Município de 
Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atender as demandas 
do CEO Oeste; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o  
nº 2014/1637/6479-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER o pagamento de Remuneração por 
Serviços Extraordinários ao servidor abaixo identificado, lotado no 
Centro de Especialidades Odontológicas Prof. João L. R. Mendonça – 
CEO Oeste e pertencente ao quadro de pessoal do Regime Jurídico 
Estatutário desta Secretaria, pela prestação de horas extras no período 
de 14 a 31/8/2014. 
 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a receber 

(R$) 

1 065.541-4 A Mario Antonio da Silva Lima 765,60 

 
TOTAL 765,60 

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

 
Manaus, 19 de setembro de 2014. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 901/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de apoio à Chefia de 
Administração e Logística da Maternidade Dr. Moura Tapajoz em horário 
além do normal; 
 

CONSIDERANDO o Memorando nº 0657/2014-MMT, de 
21 de agosto de 2014, o qual formalizou o Processo protocolado sob o 
no 2014/1637/6120-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER o pagamento de Remuneração por 
Serviços Extraordinários aos servidores abaixo, lotados na 
Maternidade Dr. Moura Tapajoz, pertencentes ao quadro de pessoal 
desta Secretaria, pela prestação de horas extras no período de 21 de 
julho a 20 de agosto de 2014. 
 

Ord. Matrícula Servidor 
Valor a 

Receber (R$) 

1 108.213-2 A André Luiz Cavalcante Ferreira 669,68 

2 095.893-0 C José Maria de Souza Oliveira Junior 669,68 

3 116.670-0 A Paulo Luciano Oliveira Macedo 1.336,60 

4 109.030-5 A Willians Ferreira Viana 456,60 

 
TOTAL 3.132,56 

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

 
Manaus, 19 de setembro de 2014. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 902/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atender a demanda 
do Distrito de Saúde Fluvial – DISAF; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o  
nº 2013/1637/1489-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR CONCEDIDO o pagamento de 
Remuneração por Serviços Extraordinários ao servidor abaixo, 
pertencente ao quadro de pessoal desta Secretaria, pela realização de 
horas extras no período de 21/12/2012 a 20/1/2013. 
 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a 

Receber (R$) 

1 122.528-6 A Felipe Araújo de Souza 186,21 

 
TOTAL 186,21 

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

 
Manaus, 19 de setembro de 2014. 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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PORTARIA Nº 936/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atender as  
demandas do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica – 
DEVAE; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o  
no 2014/1637/6177-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER o pagamento de Remuneração por 
Serviços Extraordinários aos servidores relacionados abaixo, 
pertencentes ao quadro de pessoal desta Secretaria, pela prestação de 
horas extras para executar a proposta de ação contingencial para o 
enfrentamento da Hanseníase no período de 21/7 a 20/8/2014. 
 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a 

Receber (R$) 

1 091.655-2 A Ana Clycia Campos Monteiro 623,86 

2 125.056-6 A Daniele Viana Mota 661,90 

3 110.377-6 A Elen Paula da Silva de Oliveira 699,98 

4 088.822-2 B Elisângela Almeida da Silva 679,60 

5 107.716-3 A Erlane Silva de Oliveira 679,60 

6 117.836-9 A Francisco Antonino da Silva Maciel Neto 265,93 

7 124.812-0 A Gean Sobrinho Magalhães 329,16 

8 111.654-1 A Gleice Barcelar da Fonseca 243,47 

9 095.091-2 B Hellen Saraiva Fermin 389,52 

10 110.643-0 A Iracilma Neves Lima 252,16 

11 110.548-5 A Izabel do Socorro Couto dos Santos 519,36 

12 073.759-3B Izaílde Barbosa da Silva 723,24 

13 082.132-2 A Josias Correia de Freitas 767,32 

14 088.384-0 A Jucimara Silva Alves 723,24 

15 110.404-7 A Mauricio Jander da Silva Fernandes 681,67 

16 065.845-6 A Neulimar Farias de Lima 958,37 

17 065.944-4 A Odete Gomes Ferreira 764,89 

18 110.648-1 A Veluria Bárbara Souza de Menezes 699,98 

 TOTAL 10.663,28 

 
 

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

Manaus, 26 de setembro de 2014. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 937/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO os artigos 13 das Leis nº 1.222 e 1.223, 
respectivamente, datadas de 26 de março de 2008, que tratam da 
indenização pelo exercício de cargo em atividades insalubres ou 
perigosas, aplicáveis aos Servidores Públicos da Saúde e aos 
Especialistas em Saúde – Médicos; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 12, parágrafo único, 
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, que rege a contratação de 
pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público; 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 12, inciso II, do 
Decreto nº 544, de 26 de maio de 2010, que regulamenta a Lei  
nº 1.425/2010; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.442, de 30 de janeiro de 
2012, que regulamenta a indenização pelo exercício de cargo em 
atividades insalubres ou perigosas, combinado com o Decreto nº 1.977, 
publicado no Diário Oficial do Município de 16 de outubro de 2012, que 
inseriu alterações no artigo 3º, inciso III; 
 

CONSIDERANDO ainda o teor do Processo protocolado 
sob o no 2014/01/0014-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER à servidora abaixo, a indenização pelo 
exercício de cargo em atividades insalubres ou perigosas, aplicando o 
percentual conforme o risco detectado. 
 

Ord Servidor Matrícula Cargo Lotação Adic. Perc. Risco A contar de 

1 

Viviane 
Mendes 
Barreto de 
Sousa 

125.720-0 A 
ES-

Cirurgião 
Dentista 

UBSF  
N-26 

INS 7% Elevado 10/2/2014 

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

 
Manaus, 26 de setembro de 2014. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 938/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo inciso II, artigo 128 da Lei Orgânica do Município de 
Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atender as demandas 
da UBS Mansour Bulbol; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o 
n° 2014/1637/6478-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER o pagamento de Remuneração por 
Serviços Extraordinários à servidora abaixo, pertencente ao quadro de 
pessoal do Regime Jurídico Estatutário desta Secretaria, pela prestação 
de horas extras no mês de agosto/2014. 
 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a receber 

(R$) 

1 109.827-6 A Antonia Jucileide Castro de Oliveira 1.217,60 

 
TOTAL 1.217,60 

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

 
Manaus, 26 de setembro de 2014. 

 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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PORTARIA Nº 939/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atender as demandas 
dos serviços prestados pelos servidores do Departamento de Tecnologia 
da Informação – DTI; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o  
no 2014/1637/6424-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER o pagamento de Remuneração por 
Serviços Extraordinários aos servidores relacionados abaixo, 
pertencentes ao quadro de pessoal desta Secretaria, pela prestação de 
horas extras durante o mês de agosto/2014. 
 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a Receber 

(R$) 

1 110.052-1 A André Luiz Lauria de Moura 2.025,24 

2 072.155-7 D Flávio de Oliveira Barros 2.236,08 

3 114.416-2 A Gilson Teodoro Rodrigues 639,24 

4 080.460-6 B Jeferson Augusto Matos de Macedo 719,46 

5 117.018-0 E Maria Luciana Ferreira da Costa 891,00 

6 125.347-6 A Mario Ewerton Catunda Tavares 620,34 

7 124.783-2 A Rodrigo Teixeira Okada 620,34 

8 118.496-2 E Saymon Erickson da Silva Souza 1.871,10 

9 122.786-6 A Valeria Caroline Araujo Meireles 620,34 

 TOTAL 10.243,14 

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

 
Manaus, 26 de setembro de 2014. 

 
 
 

PORTARIA Nº 940/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO o Evento Marcha para Jesus 2014; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o no 
2014/1637/6100-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER o pagamento de Remuneração por 
Serviços Extraordinários aos servidores relacionados abaixo, 
pertencentes ao quadro de pessoal desta Secretaria, pela prestação de 
horas extras no dia 2 de agosto de 2014. 
 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a 

Receber (R$) 

1 110.759-3A Elizabete de Oliveira Fragata 428,16 

2 108.476-3 A Erivaldo Araújo Moraes Junior 130,40 

3 101.868-0 B Lícia Correa Oliveira de Paula 617,28 

4 111.793- 9 A Pedro Rodrigues Contente 428,16 

5 079.576-3 B Sirlene Bezerra Guimarães 428,16 

6 064.797-7 A Terezinha Rocha da Costa 681,52 

 TOTAL 2.713,68 

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

 
Manaus, 26 de setembro de 2014. 

 

PORTARIA Nº 941/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de compor  
Comissão Fixa de Sindicância Administrativa para controle  
contínuo e sistematizado na apuração das possíveis irregularidades 
cometidas por servidores vinculados à Secretaria Municipal de  
Saúde; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o  
no 2014/1637/6346-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER o pagamento de Remuneração por 
Serviços Extraordinários aos servidores relacionados abaixo, 
pertencentes ao quadro de pessoal desta Secretaria, pela prestação de 
horas extras durante o mês de agosto de 2014. 
 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a 

Receber 
(R$) 

1 116.721-9 A Claudia Maria Braz Ferreira dos Santos 1.514,70 

2 064.504-4 A Maria Cenira de Freitas Amazonas 1.047,69 

3 112.846-9 A Mauro Cesar Lopes Façanha 2.006,80 

 TOTAL 4.569,19 

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

 
Manaus, 26 de setembro de 2014. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 942/2014-GABIN/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1020/2013-GABIN/ 
SEMSA, de 5 de dezembro de 2013, republicada no Diário Oficial do 
Município nº 3315, de 18 de dezembro de 2013, que aprova a escala de 
férias do exercício 2014 dos servidores admitidos sob a égide dos 
Regimes Jurídicos Estatutário e de Direito Administrativo, e dos 
ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

RESOLVE: 
 

INCLUIR na programação de férias do exercício de 2014 o 
servidor relacionado abaixo, pertencente ao quadro de pessoal desta 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
 

Matrícula Servidor Mês 

087.167-2 B Jodoval Araújo dos Santos NOVEMBRO 

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

 
Manaus, 29 de setembro de 2014. 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE / DATA: Termo de Contrato nº 009/2014, celebrado em 
01/07/2014. 
2. CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus através da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa BIOPLUS 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS, 
COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA.. 
3. OBJETO: Serviços de gerenciamento e processamento de produtos 
para saúde em Centro de Material e Esterilização (CME) classe II, com 
fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e validação, 
equipamentos e produtos de saúde para atender as necessidades da 
Maternidade Moura Tapajoz e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 027/2014-
SCLS/CML/PM, desta SEMSA. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 6.156.000,00 (seis milhões, cento e cinquenta e 
seis mil reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº: 2014NE01597, 
datado de 19/05/2014, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 
10.302.1026.2118.0000 01000000 33903905, no valor de R$ 
1.737.580,68 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e 
oitenta reais e sessenta e oito centavos), ficando o saldo remanescente 
a ser empenhado posteriormente. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data de assinatura do referido instrumento contratual. 
 

Manaus (AM), 01 de julho de 2014. 

 
 
 
 
 
 

PREGÃO Nº. 159/2014 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/2014- DIREP/SEMSA 
 

No dia 30 de setembro de 2014, na Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo 
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de  
instrumentais odontológicos, para atender as necessidades dos 
estabelecimentos assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus, resultante do Pregão nº. 159/2014-SCLS/CML/PM, 
para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de 
referência constantes do respectivo Processo Administrativo  
nº. 2014 1637 3049, assim como os termos da proposta de preços que 
integram esta ata de registro de preços, independentemente de 
transcrição. 

 
O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um) 

ano, a partir da data de publicação da Ata. 
 
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

02 300 Und. 

Afastador de Minnesota . 
Instrumento Cirúrgico não articulado 
não cortante. Utilizado para afastar 
o lábio e bochecha durante a 
cirurgia. Fabricado em aço 
inoxidável. Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 9,50 

03 300 Und. 

Afastador de Tecido (Farabeuf) 12 
cm. Fabricado em aço inoxidável. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 7,50 

04 1.600 Und. 

Alavanca Apical Reta nº 301  com 
cabo oco, oitavado, tendo apoio 
aprofundado para o dedo indicador e 
polegar, deve conter marca e 
número de lote do produto, e 
registro no ministério da saúde 
(ANVISA). Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 13,50 

05 1.300 Und. 

Alavanca Apical Curva Esquerda nº 
302 com cabo oco, oitavado, tendo 
apoio aprofundado para o dedo 
indicador e polegar, deve conter marca 
e número de lote do produto, e registro 
no ministério da saúde (ANVISA). Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 13,50 

06 1.300 Und. 

Alavanca Apical Curva Direita nº 303 
com cabo oco, oitavado, tendo apoio 
aprofundado para o dedo indicador e 
polegar, deve conter marca e número 
de lote do produto, e registro no 
ministério da saúde (ANVISA). Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 13,50 

07 1.300 Und. 

Alavanca Seldin Adulto Curva Direita 
nº 1R com cabo oco, oitavado, tendo 
apoio aprofundado para o dedo 
indicador e polegar, deve conter marca 
e número de lote do produto, e registro 
no ministério da saúde (ANVISA). Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 13,50 

08 1.300 Und. 

Alavanca Seldin Adulto Curva 
Esquerda nº 1L com cabo oco, 
oitavado, tendo apoio aprofundado para 
o dedo indicador e polegar, deve conter 
marca e número de lote do produto, e 
registro no ministério da saúde 
(ANVISA). Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 13,50 

09 1.300 Und. 

Alavanca Seldin Adulto Reta nº 02 
com cabo oco, oitavado, tendo apoio 
aprofundado para o dedo indicador e 
polegar, deve conter marca e número 
de lote do produto, e registro no 
ministério da saúde (ANVISA). Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 13,50 

10 1.300 Und. 

Alavanca Seldin Infantil Curva Direita 
nº 1R com cabo oco, oitavado, tendo 
apoio aprofundado para o dedo 
indicador e polegar, deve conter marca 
e número de lote do produto, e registro 
no ministério da saúde (ANVISA). Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 13,50 

11 1.300 Und. 

Alavanca Seldin Infantil Curva 
Esquerda nº 1L com cabo oco, 
oitavado, tendo apoio aprofundado para 
o dedo indicador e polegar, deve conter 
marca e número de lote do produto, e 
registro no ministério da saúde 
(ANVISA). Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 13,50 

12 1.300 Und. 

Alavanca Seldin Infantil Reta nº 02 
com cabo oco, oitavado, tendo apoio 
aprofundado para o dedo indicador e 
polegar, deve conter marca e número 
de lote do produto, e registro no 
ministério da saúde (ANVISA). Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 13,50 

14 50 Und. 
Alicate Bimlão. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-
PMM". 

GOLGRAN R$ 52,00 

20 50 Und. 
Alicate de corte 037-266. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 63,00 

22 50 Und. 
Alicate de Johnson. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 43,00 

25 50 Und. 

Alicate para formar ligaduras 
metálicas 015-158. Deve ser gravado 
a laser com as inscrições "SEMSA-
PMM". 

GOLGRAN R$ 107,00 

27 50 Und. 
Alicate para remover bandas 
posteriores 347. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 52,00 

28 100 Und. 

Alicate perfurador de Ainsworth. 
Perfurador de dique de borracha para 
isolamento absoluto. Fabricado em 
aço inox. Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 45,00 

42 1.300 Und. 

Alveolótomo Curvo com encaixe 
americano, cabo liso sem ranhuras, 
na peça deve conter marca e lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 41,00 

43 1.300 Und. 

Alveolótomo Reto com encaixe 
americano, cabo liso sem ranhuras, 
na peça deve conter marca e lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 41,00 

44 1.300 Und. 

Aplicador de Dycal angulado de 
16cm. O instrumento deve ter cabo 
oitavado, e um dos lados deve conter 
marca e lote de fabricação. Registro 
no ministério da saúde. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

46 1.200 Und. 

Bandeja Inox 22 X 17 cm com 
suporte para 12 instrumentos. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAMI R$ 24,00 

47 1.200 Und. 
Bandeja Inox 22 x 12 x 1.5 cm. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAMI R$ 17,00 

48 1.200 Und. 
Bandeja inox c/ tampa 30x20x04 cm. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

FAMI R$ 73,03 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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49 2.000 Und. 

Brunidor duplo nº 2. O instrumento 
deve ter cabo oitavado, e um dos lados 
deve conter marca e lote de fabricação. 
Registro no ministério da saúde. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,95 

50 2.000 Und. 

Brunidor nº 29. O instrumento deve ter 
cabo oitavado, e um dos lados deve 
conter marca e lote de fabricação. 
Registro no ministério da saúde. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 5,00 

51 2.000 Und. 

Brunidor nº 33. O instrumento deve ter 
cabo oitavado, e um dos lados deve 
conter marca e lote de fabricação. 
Registro no ministério da saúde. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,50 

52 1.000 Und. 

Cabo de Bisturi nº 03. Deve constar no 
cabo, marca, lote de fabricação e 
nomenclatura. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 6,00 

53 2.000 Und. 
Cabo de espelho infantil inox oitavado 
10cm. Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 4,80 

54 5.000 Und. 
Cabo de Espelho nº 05 inox oitavado 
13cm. Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 4,80 

56 1.200 Und. 

Calcador de Hollenback nº 01. O 
instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter marca e lote 
de fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

57 1.200 Und. 

Calcador de Hollenback nº 02. O 
instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter marca e lote 
de fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

58 1.200 Und. 

Calcador de Hollenback nº 03. O 
instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter marca e lote 
de fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

61 1.200 Und. 

Calcador de Ward nº 6 inox. O 
instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter marca e lote 
de fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

62 1.200 Und. 

Calcador Eames 16cm. O instrumento 
deve ter cabo oitavado, e um dos lados 
deve conter marca e lote de fabricação. 
Registro no ministério da saúde. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

64 1.200 Und. 

Calcadores tipo paiva nº 01  em aço 
inox . O instrumento deve ter cabo 
oitavado, e um dos lados deve conter 
marca e lote de fabricação. Registro no 
ministério da saúde. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

65 1.200 Und. 

Calcadores tipo paiva nº 02  em aço 
inox. O instrumento deve ter cabo 
oitavado, e um dos lados deve conter 
marca e lote de fabricação. Registro no 
ministério da saúde. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

66 1.200 Und. 

Calcadores tipo paiva nº 03  em aço 
inox. O instrumento deve ter cabo 
oitavado, e um dos lados deve conter 
marca e lote de fabricação. Registro no 
ministério da saúde. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

67 1.200 Und. 

Calcadores tipo paiva nº 04  em aço 
inox. O instrumento deve ter cabo 
oitavado, e um dos lados deve conter 
marca e lote de fabricação. Registro no 
ministério da saúde. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,00 

68 200 Und. 

Cinzel Ponta Goiva nº. 01 G Curvo. 
Deve ser cabo redondo, com serrilha, 
constar marca, lote de fabricação. 
Registro ANVISA. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 11,50 

69 200 Und. 

Cinzel Ponta Reta nº. 01 L. Deve ser 
cabo redondo, com serrilha, constar 
marca, lote de fabricação. Registro 
ANVISA. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

 
R$ 11,50 

70 500 Und. 
Clips para revelação de Rx. 
Utilizados na revelação de Rx 
Odontológicos 

GOLGRAN R$ 3,80 

72 50 Und. 
Colocador de alastique com lados 
diferentes. Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 12,00 

74 1.200 Und. 

Condensador nº 21. O instrumento 
deve ter cabo oitavado, e um dos lados 
deve conter marca e lote de fabricação. 
Registro no ministério da saúde. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 6,90 

75 200 Und. 
Cubeta de Aço Inoxidável 8cm. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAMI R$ 7,00 

76 1.200 Und. 

Cureta de Lucas para Alvéolo nº. 85. 
O Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde.  Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 11,50 

77 1.200 Und. 

Cureta de Lucas para Alvéolo nº. 86. 
O Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde.  Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 11,50 

78 5.000 Und. 

Cureta para Dentina nº. 05. O 
Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 7,80 

79 800 Und. 

Cureta longa para Dentina nº. 05. O 
Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 7,80 

80 800 Und. 

Cureta Periodontal Tipo Gracey nº. 
G5/G6. O Instrumento deve ser de cabo 
oco, espessura do cabo no mínimo de 
8mm, sendo o mesmo polido com 
serrilha anelada, constar marca, lote de 
fabricação e nomenclatura na peça. 
Registro no ministério da saúde. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 16,60 

81 800 Und. 

Cureta Periodontal Tipo Gracey nº. 
G7/G8. O Instrumento deve ser de cabo 
oco, espessura do cabo no mínimo de 
8mm, sendo o mesmo polido com 
serrilha anelada, constar marca, lote de 
fabricação e nomenclatura na peça. 
Registro no ministério da saúde. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 16,60 

82 800 Und. 

Cureta Periodontal Tipo Gracey nº. 
G11 / G12. O Instrumento deve ser de 
cabo oco, espessura do cabo no mínimo 
de 8mm sem coloração no cabo, sendo 
o mesmo polido com serrilha anelada, 
constar marca, lote de fabricação e 
nomenclatura na peça. Registro no 
ministério da saúde. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 15,10 

83 800 Und. 

Cureta Periodontal Tipo Gracey nº. 
G13 / G14. O Instrumento deve ser de 
cabo oco, espessura do cabo no 
mínimo de 8mm sem coloração no 
cabo, sendo o mesmo polido com 
serrilha anelada, constar marca, lote 
de fabricação e nomenclatura na 
peça. Registro no ministério da saúde. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 16,60 

85 800 Und. 

Escavador duplo de haste longa Nº 
11 e 1/2 em aço inox. O Instrumento 
deve ter cabo oitavado, e um dos lados 
deve conter lote de fabricação. Registro 
no ministério da saúde.  Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,00 

86 800 Und. 

Escavador duplo de haste longa Nº 
32/33 em aço inox. O Instrumento 
deve ter cabo oitavado, e um dos 
lados deve conter lote de fabricação. 
Registro no ministério da saúde. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 7,70 

87 800 Und. 

Esculpidor de Hollenback nº 03. O 
Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 5,70 

88 800 Und. 

Esculpidor de Hollenback nº 3s. O 
Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 5,70 

92 800 Und. 

Espátula dupla Nº 01 em aço inox. O 
Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,80 

93 800 Und. 

Espátula nº 24 Simples. O 
Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Registro no ministério da 
saúde. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,80 

94 800 Und. 

Espátula nº 31. O Instrumento deve 
ter cabo oitavado e um dos lados deve 
conter lote de fabricação.  Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,80 

95 800 Und. 

Espátula nº 36. Simples. O 
Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,80 

96 800 Und. 

Espátula nº 7. em aço inox. O 
Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,80 

97 800 Und. 

Espátula nº 70 Dupla. O Instrumento 
deve ter cabo oitavado, e um dos 
lados deve conter lote de fabricação. 
Registro no ministério da saúde. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,80 
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98 150 Und. 

Espátula Lecron. Fabricada em aço 
inox. Possui uma ponta em forma de 
faca e a outra em forma de colher. O 
Instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter lote de 
fabricação. Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,80 

99 300 Und. 
Espátula para gesso e alginato. 
Fabricada em aço inox, deve possuir 
cabo em madeira ou plástico. 

GOLGRAN R$ 13,20 

100 1.200 Und. 

Espátula Titânio Bolinha. O cabo deve 
ser oco, com espessura de no mínimo 
8mm, sem coloração e as partes ativas 
devem ser de titânio, ou nitrato de 
titânio. Constar marca, lote de 
fabricação e nomenclatura. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 38,00 

101 1.600 Und. 

Espátula Titânio com Ward. O cabo 
deve ser oco, com espessura de no 
mínimo 8mm, sem coloração e as 
partes ativas devem ser de titânio, ou 
nitrato de titânio. Constar marca, lote de 
fabricação e nomenclatura. Registro 
ANVISA. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 38,00 

102 1.600 Und. 

Espátula Titânio Dupla.  O cabo deve 
ser oco, com espessura de no mínimo 
8mm, sem coloração e as partes ativas 
devem ser de titânio, ou nitrato de 
titânio. Constar marca, lote de 
fabricação e nomenclatura. Registro 
ANVISA. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 38,00 

103 50 Und. 
Espessímetro. Fabricado em aço inox, 
utilizado para medir a espessura de 
metais na prótese dentária. 

GOLGRAN R$ 37,00 

109 400 Und. 

Fórceps Adulto nº 01.  Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

110 500 Und. 

Fórceps Adulto nº 16. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

111 800 Und. 

Fórceps Adulto nº 17. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

112 500 Und. 

Fórceps Adulto nº 18L. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

113 500 Und. 

Fórceps Adulto nº 18R. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

114 400 Und. 

Fórceps Adulto nº 65.  Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

115 200 Und. 

Fórceps Adulto nº 68. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

116 600 Und. 

Fórceps Adulto nº 69. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

117 500 Und. 

Fórceps Adulto nº 150. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

118 500 Und. 

Fórceps Adulto nº 151. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

119 400 Und. 

Fórceps Infantil nº 01. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

120 400 Und. 

Fórceps Infantil nº 02. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

121 400 Und. 

Fórceps Infantil nº 03. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

122 400 Und. 

Fórceps Infantil nº 04. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

123 400 Und. 

Fórceps infantil nº 05. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

124 400 Und. 

Fórceps Infantil nº 06. Fórceps com 
encaixe americano, cabo com serrilha 
diagonal formando losango, deve 
constar número na peça, marca e lote 
de fabricação. Registro ANVISA. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 34,00 

125 150 Und. 

Grampo para isolamento absoluto nº 
0. Fabricado em aço inox, utilizado no 
isolamento absoluto de dentes durante 
o tratamento odontológico. 

GOLGRAN R$ 8,35 

126 150 Und. 

Grampo para isolamento absoluto nº 
00. Fabricado em aço inox, utilizado no 
isolamento absoluto de dentes durante 
o tratamento odontológico. 

GOLGRAN R$ 8,35 

127 150 Und. 

Grampo para isolamento absoluto nº 
14. Fabricado em aço inox, utilizado no 
isolamento absoluto de dentes durante 
o tratamento odontológico. 

GOLGRAN R$ 8,35 

128 150 Und. 

Grampo para isolamento absoluto nº 
W8A. Fabricado em aço inox, utilizado 
no isolamento absoluto de dentes 
durante o tratamento odontológico. 

GOLGRAN R$ 8,35 

129 150 Und. 

Grampo para isolamento absoluto nº 
200. Fabricado em aço inox, utilizado no 
isolamento absoluto de dentes durante 
o tratamento odontológico. 

GOLGRAN R$ 8,35 

130 150 Und. 

Grampo para isolamento absoluto nº 
208. Fabricado em aço inox, utilizado no 
isolamento absoluto de dentes durante 
o tratamento odontológico. 

GOLGRAN R$ 8,35 

131 150 Und. 

Grampo para isolamento absoluto nº 
209. Fabricado em aço inox, utilizado no 
isolamento absoluto de dentes durante 
o tratamento odontológico. 

GOLGRAN R$ 8,35 

132 150 Und. 

Grampo para isolamento absoluto nº 
212. Fabricado em aço inox, utilizado no 
isolamento absoluto de dentes durante 
o tratamento odontológico. 

GOLGRAN R$ 8,35 

133 200 Kit 

Kit de Aspiração de Endodontia. 
Fabricado em aço inox, composto por 
uma cânula e três ponteiras de 
diâmetros diferentes, sem bisel. O Kit de 
Aspiração para Endodontia serve para 
aspiração de substancias irrigadoras 
durante o tratamento endodôntico. 
Possui curvaturas das ponteiras 
compatíveis com as necessidades 
diárias, facilitando a aspiração das 
soluções utilizadas. 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 26,00 

134 300 Und. 
Lamparinas a álcool em aço inox. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 26,00 

135 300 Und. 
Lima para Osso nº 12. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 23,00 

136 5.000 Und. 

Pinça Clínica para algodão, com 
serrilha nas laterais e guia para 
travamento. Deve constar na peça, 
marca e lote de fabricação. Registro 
ANVISA. 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 4,30 

137 800 Und. 
Pinça Muller. Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 15,00 

140 150 Und. 

Pinça porta grampo tipo Palmer. 
Fabricada em aço inox. Utilizada para 
realização de isolamento absoluto em 
tratamentos odontológicos 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 40,00 

141 250 Und. 

Pontas para aparelho de ultrassom 
Tipo Perio E compatíveis com 
aparelhos da marca Dabi Atlante. 
Remoção de tártaro nas faces 
vestibulares, linguais ou cervicais dos 
dentes anteriores. 

HELSE R$ 66,00 

142 250 Und. 

Pontas para aparelho de ultrassom 
Tipo Perio Supra Universal - 
compatíveis com aparelhos da marca 
Dabi Atlante. Remoção de tártaro em 
todas as superfícies dos dentes, sendo 
mais indicado para os dentes 
posteriores e todos os ângulos axiais. 

HELSE R$ 66,00 

143 250 Und. 

Pontas para aparelho de ultrassom 
Tipo Perio Sub Universal - 
compatíveis com aparelhos da marca 
Dabi Atlante. Remoção de tártaro 
subgengival profundo, em bifurcações e 
em remoção de pinos, cimentos, etc. 

HELSE R$ 66,00 
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144 600 Und. 
Porta Agulha de Mayo-Hegar 17 cm. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 25,30 

145 600 Und. 
Porta Agulha de Mayo-Hegar com 
vídea 14 cm. Deve ser gravado a laser 
com as inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 102,00 

147 400 Und. 
Porta Algodão em Inox 08X08. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAMI R$ 28,40 

148 400 Und. 
Porta Detrito em Inox 08X08. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAMI R$ 31,00 

151 5.000 Und. 
Seringa Carpule sem refluxo 12,5cm 
em inox dobrável. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-PMM". 

LM INSTRU 
MENTAL 

R$ 30,00 

152 200 Und. 

Seringa para utilização de "Pasta 
Calen" em aço inox. Deve ser gravado 
a laser com as inscrições "SEMSA-
PMM". 

DUFLEX R$ 36,00 

153 2.000 Und. 

Sindesmótomo cabo oitavado. O 
instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter marca lote de 
fabricação. Registro ANVISA. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 8,30 

160 50 Und. 
Tesoura para ouro curva. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 14,70 

 
K.E. COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

13 50 Und. 
Alicate de Angle 139. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

ABC R$ 39,00 

15 50 Und. 
Alicate de La Rosa 004-109. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 41,00 

16 50 Und. 
Alicate para dobra em "V" 168. Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 56,00 

17 50 Und. 
Alicate Gancho Bola. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 56,00 

18 50 Und. 
Alicate para fio grosso. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 68,00 

19 50 Und. 
Alicate de corte para Amarril 014-151. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 161,00 

21 50 Und. 
Alicate Ômega (pequeno) 038-357. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 56,00 

23 50 Und. 
Alicate para corte distal 003-700. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 168,00 

24 50 Und. 
Alicate para formar banda molar 015-
157. Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 110,00 

29 50 Und. 
Alicate removedor de braquete 346C. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 55,00 

30 50 Und. 
Alicate removedor de braquete 346R. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 59,00 

32 50 Und. 
Alicate Tridente 003-200. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 55,00 

36 50 Und. 
Alicate Universal/dobrar fios 0,7 e 0,9 
(325). Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 59,00 

38 50 Und. 
Alicate Weingart 210. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 168,00 

40 50 Und. 
Alicate Tweed 003-442. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 55,00 

45 300 Und. 

Arco de Young. Fabricado em plástico, 
deve ser dobrável. Utilizado para 
Prender o lençol de borracha para 
isolamento absoluto. 

MAQUIRA R$ 9,00 

55 50 Und. 
Calcador de bandas (plano). Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 10,00 

108 300 Und. 

Faca para gesso. Fabricada em aço 
inox com cabo em madeira. Utilizada na 
modelagem de gesso nos modelos 
odontológicos. 

ABC R$ 12,90 

138 50 Und. 
Pinça para colagem de Braquetes. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

MOCAR R$ 20,80 

146 600 Und. 
Porta Agulha Mathieu 17cm. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

ABC R$ 37,80 

155 1.200 Und. 

Sonda Milimetrada. O Instrumento 
deve ser de cabo oco, espessura do 
cabo no mínimo de 8mm. Deverá 
constar marca e lote de fabricação na 
peça. Registro no ministério da saúde. 
Deve ser gravado a laser com as 
inscrições "SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 20,50 

 
KMP DE MORAES 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

01 50 Und. 

Adaptador (brunidor) de bandas tipo 
"Rabo de Peixe", 027-349. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAVA R$ 10,74 

26 50 Und. 
Alicate para remover bandas 
posteriores 345. Deve ser gravado a 
laser com as inscrições "SEMSA-PMM". 

FAVA R$ 69,30 

33 50 Und. 
Alicate Tridente fio 0,5mm (200). Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAVA R$ 69,30 

34 50 Und. 
Alicate Tridente fio 0,7mm (200). Deve 
ser gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAVA R$ 69,30 

41 50 Und. 
Alicate Weingart 003-120. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAVA R$ 69,30 

71 50 Und. 
Colocador de alastique com lados 
iguais. Deve ser gravado a laser com 
as inscrições "SEMSA-PMM". 

FAVA R$ 9,74 

 
MEDICOM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

154 6.000 Und. 

Sonda Exploradora Dupla nº 05. O 
instrumento deve ter cabo oitavado, e 
um dos lados deve conter marca lote de 
fabricação. Registro ANVISA.. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

FAVA R$ 4,99 

 
QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

158 1.200 Und. 

Tesoura Cirúrgica Curva 14 cm 
(Ponta Fina). O produto deve ser de 
material forjado não devendo ser de 
chapa, constar na peça marca e lote de 
fabricação. Registro ANVISA. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

ABC R$ 13,90 

159 1.200 Und. 

Tesoura Cirúrgica Reta 14 cm (Ponta 
Fina). O produto deve ser de material 
forjado não devendo ser de chapa, 
constar na peça marca e lote de 
fabricação. Registro ANVISA. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

ABC R$ 13,90 

161 300 Und. 

Tesoura Metsembauer 14 cm em aço 
inox. O produto deve ser de material 
forjado não devendo ser de chapa, 
constar na peça marca e lote de 
fabricação. Registro ANVISA. Deve ser 
gravado a laser com as inscrições 
"SEMSA-PMM". 

GOLGRAN R$ 22,00 
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PREGÃO Nº. 135/2014 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 027/2014- DIREP/SEMSA 
 

No dia 30 de setembro de 2014, na Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo 
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de 
material químico cirúrgico, para atender as necessidades dos 
estabelecimentos assistenciais de saúde, desta SEMSA, resultante do 
Pregão nº. 135/2014-SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de 
Preços. As especificações e o termo de referência constantes do 
respectivo Processo Administrativo nº. 2014 1637 1226, assim como 
os termos da proposta de preços que integram esta ata de registro de 
preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um) 
ano, a partir da data de publicação da Ata. 
 
DECARES COMÉRCIO LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

48 400 Caixa 

Fio Catgut cromado 0, absorvível com 
diâmetro 0, medindo aproximadamente 
75 cm de comprimento, com 1 agulha 
cilíndrica ½ círculo e 4cm de 
comprimento, estéril, descartável. 
Embalado individualmente. Caixa c/ 24 
unidades. 

ACE R$ 75,22 

49 400 Caixa 

Fio Catgut cromado 1-0, absorvível 
com diâmetro 1, medindo 
aproximadamente 75 cm de 
comprimento, com 1 agulha cilíndrica ½ 
círculo e 4cm de comprimento, estéril, 
descartável. Embalado individualmente. 
Caixa c/ 24 unidades. 

ACE R$ 75,22 

50 400 Caixa 

Fio Catgut simples 0, absorvível, 
natural, em fita de colágeno de origem 
animal, simples, torcido, com 70 cm, 
diâmetro 0 e agulha curva tipo 1/2 
círculo, de ponta cilíndrica 4,0 cm de 
comprimento, estéril, descartável. 
Embalado individualmente. Caixa c/ 24 
unidades. 

ACE R$ 75,22 

51 300 Caixa 

Fio Catgut simples 1-0, absorvível, 
natural, em fita de colágeno de origem 
animal, simples, torcido, com 70 cm, 
diâmetro 1-0 e agulha curva tipo 3/8 
círculo, de ponta cilíndrica 3,0 cm de 
comprimento, estéril, descartável. 
Embalado individualmente. Caixa c/ 24 
unidades. 

ACE R$ 75,22 

52 600 Caixa 

Fio Catgut simples 2-0, absorvível, 
natural, em fita de colágeno de origem 
animal, simples, torcido, com 70 cm, 
diâmetro 2-0 e agulha curva tipo 1/2 
círculo, de ponta cilíndrica 4,0 cm de 
comprimento, estéril, descartável. 
Embalado individualmente. Caixa c/ 24 
unidades. 

ACE R$ 75,22 

53 60 Caixa 

Fio Catgut simples 5-0, absorvível, 
natural, em fita de colágeno de origem 
animal, simples, torcido, com 70 cm, 
diâmetro 5-0 e agulha curva tipo 1/2 
círculo, de ponta cilíndrica 4,0 cm de 
comprimento, estéril, descartável.  
Embalado individualmente. Caixa c/ 24 
unidades. 

ACE R$ 75,22 

72 200 Und. 

Sonda de Folley (vesical) de demora, 
com 2 vias, descartável, estéril, com 
balão, confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, apirogênica, com o 
nº e a capacidade do balão estampados 
em local visível e permanente. Dotada 
em sua extremidade distal com 2 vias, 
sendo uma com dispositivo de 
fechamento que quando acionado com 
o bico da seringa, permita a entrada e 
saída do conteúdo do balão a outra via, 
com ponta levemente alargada, 
permitindo perfeita adaptação a 
conectores. A extremidade proximal 
devera ter ponta arredondada e dois 
orifícios laterais opostos. O balão 
fixador devera estar localizado próximo 
dos orifícios laterais e apresentar-se 
uniforme e resistente quando inflado, 
embalado individualmente em plástico e 
reembolsado em papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala. Nº 08. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,39 

73 200 Und. 

Sonda de Folley (vesical) de demora, 
com 2 vias, descartável, estéril, com 
balão, confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, apirogênica, com o nº 
e a capacidade do balão estampados em 
local visível e permanente. Dotada em sua 
extremidade distal com 2 vias, sendo uma 
com dispositivo de fechamento que 
quando acionado com o bico da seringa, 
permita a entrada e saída do conteúdo do 
balão a outra via, com ponta levemente 
alargada, permitindo perfeita adaptação a 
conectores. A extremidade proximal 
devera ter ponta arredondada e dois 
orifícios laterais opostos. O balão fixador 
devera estar localizado próximo dos 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 2,43 

orifícios laterais e apresentar-se uniforme 
e resistente quando inflado, embalado 
individualmente em plástico e 
reembolsado  em  papel  grau  cirúrgico 
com abertura em pétala,Embalagem 
individual, com abertura asséptica, 
contendo dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número do lote. Nº 12. 

74 200 Und. 

Sonda de Folley (vesical) de demora, 
com 2 vias, descartável, estéril, com 
balão, confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, apirogênica, com o 
nº e a capacidade do balão estampados 
em local visível e permanente. Dotada 
em sua extremidade distal com 2 vias, 
sendo uma com dispositivo de 
fechamento que quando acionado com 
o bico da seringa, permita a entrada e 
saída do conteúdo do balão a outra via, 
com ponta levemente alargada, 
permitindo perfeita adaptação a 
conectores. A extremidade proximal 
devera ter ponta arredondada e dois 
orifícios laterais opostos. O balão 
fixador devera estar localizado próximo 
dos orifícios laterais e apresentar-se 
uniforme e resistente quando inflado, 
embalado individualmente em plástico  
e  reembolsado  em  papel  grau  
cirúrgico com abertura em 
pétala,Embalagem individual, com 
abertura asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo e data 
de esterilização, validade, número do 
lote. Nº 14. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 2,43 

75 200 Und. 

Sonda de Folley (vesical) de demora, 
com 2 vias, descartável, estéril, com 
balão, confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, apirogênica, com o 
nº e a capacidade do balão estampados 
em local visível e permanente. Dotada 
em sua extremidade distal com 2 vias, 
sendo uma com dispositivo de 
fechamento que quando acionado com 
o bico da seringa, permita a entrada e 
saída do conteúdo do balão a outra via, 
com ponta levemente alargada, 
permitindo perfeita adaptação a 
conectores. A extremidade proximal 
devera ter ponta arredondada e dois 
orifícios laterais opostos. O balão 
fixador devera estar localizado próximo 
dos orifícios laterais e apresentar-se 
uniforme e resistente quando inflado, 
embalado individualmente em plástico  
e  reembolsado  em  papel  grau  
cirúrgico com abertura em 
pétala,Embalagem individual, com 
abertura asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo e data 
de esterilização, validade, número do 
lote. Nº 16. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 2,43 

76 200 Und. 

Sonda de Folley (vesical) de demora, 
com 2 vias, descartável, estéril, com 
balão, confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, apirogênica, com o nº 
e a capacidade do balão estampados em 
local visível e permanente. Dotada em sua 
extremidade distal com 2 vias, sendo uma 
com dispositivo de fechamento que 
quando acionado com o bico da seringa, 
permita a entrada e saída do conteúdo do 
balão a outra via, com ponta levemente 
alargada, permitindo perfeita adaptação a 
conectores. A extremidade proximal 
devera ter ponta arredondada e dois 
orifícios laterais opostos. O balão fixador 
devera estar localizado próximo dos 
orifícios laterais e apresentar-se uniforme 
e resistente quando inflado, embalado 
individualmente em plástico  e  
reembolsado  em  papel  grau  cirúrgico 
com abertura em pétala,Embalagem 
individual, com abertura asséptica, 
contendo dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número do lote. Nº 18. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 2,43 

77 200 Und. 

Sonda de Folley (vesical) de demora, 
com 2 vias, descartável, estéril, com 
balão, confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, apirogênica, com o 
nº e a capacidade do balão estampados 
em local visível e permanente. Dotada 
em sua extremidade distal com 2 vias, 
sendo uma com dispositivo de 
fechamento que quando acionado com 
o bico da seringa, permita a entrada e 
saída do conteúdo do balão a outra via, 
com ponta levemente alargada, 
permitindo perfeita adaptação a 
conectores. A extremidade proximal 
devera ter ponta arredondada e dois 
orifícios laterais opostos. O balão 
fixador devera estar localizado próximo 
dos orifícios laterais e apresentar-se 
uniforme e resistente quando inflado, 
embalado individualmente em plástico  
e  reembolsado  em  papel  grau  
cirúrgico com abertura em 
pétala,Embalagem individual, com 
abertura asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo e data 
de esterilização, validade, número do 
lote. Nº 20. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 2,43 
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79 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com tubo 
confeccionado em material de resistência 
adequada, atóxico, com faixa radiopaca 
em sua extensão com extremidade 
atraumática, contendo balão insuflável de 
alto volume e baixa pressão ligado ao 
balão de controle, válvula para guarnição 
de seringa Luer Lock, constando 
graduação e numeração, embaladas 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala. Diâmetro 
interno (DI): 4,5 mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

80 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com tubo 
confeccionado em material de resistência 
adequada, atóxico, com faixa radiopaca 
em sua extensão com extremidade 
atraumática, contendo balão insuflável de 
alto volume e baixa pressão ligado ao 
balão de controle, válvula para guarnição 
de seringa Luer Lock, constando 
graduação e numeração, embaladas 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala;. Diâmetro 
interno (DI): 5,0 mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

81 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com tubo 
confeccionado em material de resistência 
adequada, atóxico, com faixa radiopaca 
em sua extensão com extremidade 
atraumática, contendo balão insuflável de 
alto volume e baixa pressão ligado ao 
balão de controle, válvula para guarnição 
de seringa Luer Lock, constando 
graduação e numeração, embaladas 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala;. Diâmetro 
interno (DI): 5,5 mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

82 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com tubo 
confeccionado em material de resistência 
adequada, atóxico, com faixa radiopaca 
em sua extensão com extremidade 
atraumática, contendo balão insuflável de 
alto volume e baixa pressão ligado ao 
balão de controle, válvula para guarnição 
de seringa Luer Lock, constando 
graduação e numeração, embaladas 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala;. Diâmetro 
interno (DI): 6,0 mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

83 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com 
tubo confeccionado em material de 
resistência adequada, atóxico, com 
faixa radiopaca em sua extensão com 
extremidade atraumática, contendo 
balão insuflável de alto volume e baixa 
pressão ligado ao balão de controle, 
válvula para guarnição de seringa Luer 
Lock, constando graduação e 
numeração, embaladas individualmente 
em papel grau cirúrgico, com abertura 
em pétala;. Diâmetro interno (DI): 6,5 
mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

84 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com 
tubo confeccionado em material de 
resistência adequada, atóxico, com 
faixa radiopaca em sua extensão com 
extremidade atraumática, contendo 
balão insuflável de alto volume e baixa 
pressão ligado ao balão de controle, 
válvula para guarnição de seringa Luer 
Lock, constando graduação e 
numeração, embaladas individualmente 
em papel grau cirúrgico, com abertura 
em pétala;. Diâmetro interno (DI): 7,0 
mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

85 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com 
tubo confeccionado em material de 
resistência adequada, atóxico, com 
faixa radiopaca em sua extensão com 
extremidade atraumática, contendo 
balão insuflável de alto volume e baixa 
pressão ligado ao balão de controle, 
válvula para guarnição de seringa Luer 
Lock, constando graduação e 
numeração, embaladas individualmente 
em papel grau cirúrgico, com abertura 
em pétala;. Diâmetro interno (DI): 7,5 
mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

86 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com tubo 
confeccionado em material de resistência 
adequada, atóxico, com faixa radiopaca 
em sua extensão com extremidade 
atraumática, contendo balão insuflável de 
alto volume e baixa pressão ligado ao 
balão de controle, válvula para guarnição 
de seringa Luer Lock, constando 
graduação e numeração, embaladas 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala. Diâmetro 
interno (DI): 8,0 mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

87 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com tubo 
confeccionado em material de resistência 
adequada, atóxico, com faixa radiopaca em 
sua extensão com extremidade atraumática, 
contendo balão insuflável de alto volume e 
baixa pressão ligado ao balão de controle, 
válvula para guarnição de seringa Luer Lock, 
constando graduação e numeração, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala. Diâmetro 
interno (DI): 8,5mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

88 200 Und. 

Tubo endotraqueal c/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com tubo 
confeccionado em material de resistência 
adequada, atóxico, com faixa radiopaca em 
sua extensão com extremidade atraumática, 
contendo balão insuflável de alto volume e 
baixa pressão ligado ao balão de controle, 
válvula para guarnição de seringa Luer Lock, 
constando graduação e numeração, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala. Diâmetro 
interno (DI): 9,0 mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 3,94 

91 200 Und. 

Tubo endotraqueal s/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com tubo 
confeccionado em material de resistência 
adequada, atóxico, com faixa radiopaca 
em sua extensão com extremidade 
atraumática, válvula para guarnição de 
seringa Luer look, constando graduação e 
numeração, embaladas individualmente 
em papel grau cirúrgico, com abertura em 
pétala. Diâmetro interno (DI): 3,0mm. 

SOLIDOR / 
LAMEDID 

R$ 2,91 

 

INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

08 100 Und. 

Cânula de Traqueostomia sem balão, 
medindo 4 mm de diâmetro, estéril, 
descartável, confeccionada em material 
atóxico, transparente, siliconizada, com 
filamento radiopaco e acompanhada de 
01 (um) metro de cadarço para sua 
fixação. Extremidade proximal 
atraumática com formato e rigidez 
compatíveis como uso, extremidade 
distal dotada de flange com 
perfurações para fixação e impressão 
do calibre em local visível. O mandril 
deverá ter em sua extremidade, 
dispositivo em forma de oliva e 
apresentar encaixe perfeito à cânula. 
Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e 
transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número do 
lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação, prazo 
de validade e número do registro no 
Ministério da Saúde. 

CPL R$ 21,00 

64 2.000 Frasco 

Sabonete líquido, glicerinado de baixa 
irritação dérmica, indicado para 
lavagem das mãos. Sem ação 
antimicrobiana devendo conter em sua 
formulação glicerina bidestilada mínimo 
2%, ativo mínimo do produto 15%. Fica 
proibida a utilização na formulação de 
sais do ácido linear aquil benzeno 
sulfônico (acido sulfônico) pH entre 7,0 
a 7,5 ( neutro ). Embalagem: frasco 
com no mínimo 1 litro, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante. 

RIOMAX R$ 5,00 

 

K.E. COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

05 50 Und. 

Cânula de Guedel Infantil, 55 mm, 
confeccionada em material atóxico, 
transparente, flexível, curvatura 
adequada, orifício central que garanta a 
ventilação e borda de segurança, 
resistente a desinfecção. Dotada de 
reforço no diâmetro interno. 

PROTEC R$ 4,18 

20 400 Pct. 

Clamp para cordão umbilical estéril, 
confeccionado em corpo único e nylon 
elástico, resistente, atóxico, 
antialergênico, capaz de adaptar-se ao 
diâmetro do cordão umbilical e manter 
pressão constante e uniforme mesmo 
após o encolhimento, mumificação e 
dissecção do coto. Ter fecho de 
segurança inviolável, bordas que se 
fixem ao coto capaz de assegurar a 
rápida cicatrização sem risco de 
hemorragias ou deslizamentos, 
embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico com abertura em pétala, 
pacote com 100 unidades. 

ADLIN R$ 33,94 
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21 200 Und. 

Colar cervical tipo resgate de 
polietileno com abertura anterior para 
realização de cricotireodostomia, 
possuindo um apoio mentoniano com 
ligação do mento a fúrcula external, 
possuindo velcro de fixação na parte 
externa. Tamanho Neonatal. 

POLAR FIX R$ 40,00 

22 200 Und. 

Colar cervical tipo resgate de 
polietileno com abertura anterior para 
realização de cricotireodostomia, 
possuindo um apoio mentoniano com 
ligação do mento a fúrcula external, 
possuindo velcro de fixação na parte 
externa. Tamanho PP. 

POLAR FIX R$ 21,60 

24 100.000 Kit 

Conjunto colpocitológico contendo: 
Espéculo descartável, tamanho G. Eixo 
longitudinal da valva 110mm, largura 
longitudinal proximal de 29mm e distal 
de 32 mm, com variação de (3mm +/-) 
comprimento total de 170mm, produzido 
em poliestireno cristal, termicamente 
confortável, permite excelente 
trasnparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) acoplado, deve 
conter também 01 escova cervical 
estéril, 01 espátula de Ayres, 01 lâmina 
e porta lâmina. Material estéril. 

ADLIN R$ 2,50 

26 200.000 Kit 

Conjunto colpocitológico contendo: 
Espéculo descartável, tamanho P. 
Eixo longitudinal da valva 80mm, 
largura longitudinal proximal e distal de 
22 mm, com variação de (3mm +/-) 
comprimento total de 143mm, 
produzido em poliestireno cristal, 
termicamente confortável, permite 
excelente trasnparência e transmissão 
luminosa, valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, dispositivo 
de abertura (parafuso borboleta) 
acoplado, deve conter também 01 
escova cervical estéril, 01 espátula de 
Ayres, 01 lâmina e porta lâmina. 
Material estéril. 

ADLIN R$ 1,80 

40 20.000 Und. 

Espéculo  vaginal descartável, 
tamanho M. Eixo longitudinal da valva 
95mm, largura longitudinal proximal de 
25mm e distal de 28 mm, com 
variação de (3mm +/-) comprimento 
total de 156mm, produzido em 
poliestireno cristal, termicamente 
confortável, permite excelente 
transparência e transmissão luminosa, 
valvas anatômicas de contornos lisos 
e regulares, dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) acoplado. 

ADLIN R$ 0,78 

41 20.000 Und. 

Espéculo  vaginal descartável, 
tamanho P. Eixo longitudinal da valva 
80mm, largura longitudinal proximal e 
distal de 22 mm, com variação de 
(3mm +/-) comprimento total de 
143mm, produzido em poliestireno 
cristal, termicamente confortável, 
permite excelente trasnparência e 
transmissão luminosa, valvas 
anatômicas de contornos lisos e 
regulares, dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) acoplado. 

ADLIN R$ 0,67 

89 200 Und. 

Tubo endotraqueal s/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com 
tubo confeccionado em material de 
resistência adequada, atóxico, com 
faixa radiopaca em sua extensão com 
extremidade atraumática, válvula para 
guarnição de seringa Luer look, 
constando graduação e numeração, 
embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico, com abertura em 
pétala. Diâmetro interno (DI): 2,0mm. 

LAMEDID / 
SOLIDOR 

R$ 2,81 

90 200 Und. 

Tubo endotraqueal s/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com 
tubo confeccionado em material de 
resistência adequada, atóxico, com 
faixa radiopaca em sua extensão com 
extremidade atraumática, válvula para 
guarnição de seringa Luer look, 
constando graduação e numeração, 
embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico, com abertura em 
pétala. Diâmetro interno (DI): 2,5mm. 

LAMEDID / 
SOLIDOR 

R$ 2,81 

92 200 Und. 

Tubo endotraqueal s/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com 
tubo confeccionado em material de 
resistência adequada, atóxico, com 
faixa radiopaca em sua extensão com 
extremidade atraumática, válvula para 
guarnição de seringa Luer look, 
constando graduação e numeração, 
embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico, com abertura em 
pétala. Diâmetro interno (DI): 3,5mm. 

LAMEDID / 
SOLIDOR 

R$ 2,81 

93 200 Und. 

Tubo endotraqueal s/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com 
tubo confeccionado em material de 
resistência adequada, atóxico, com faixa 
radiopaca em sua extensão com 
extremidade atraumática, válvula para 
guarnição de seringa Luer look, 
constando graduação e numeração, 
embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. 
Diâmetro interno (DI): 4,0mm. 

LAMEDID / 
SOLIDOR 

R$ 2,81 

94 200 Und. 

Tubo endotraqueal s/ balão, estéril, 
descartável, de material transparente, 
termoplástico e termossensível, com 
tubo confeccionado em material de 
resistência adequada, atóxico, com faixa 
radiopaca em sua extensão com 
extremidade atraumática, válvula para 
guarnição de seringa Luer look, 
constando graduação e numeração, 
embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. 
Diâmetro interno (DI): 4,5mm. 

LAMEDID / 
SOLIDOR 

R$ 2,81 

 
M.T. PORTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

09 100 Und. 

Cânula de Traqueostomia, estéril, 
descartável 6,0 mm de diâmetro, 
confeccionada em material atóxico, 
transparente, com filamento radiopaco, 
de formato e rigidez compatível ao uso. 
Dotada de flange com perfurações para 
fixação e impressão do calibre. 

CPL 
MEDICAL´S 

R$ 18,50 

10 100 Und. 

Cânula de Traqueostomia, estéril, 
descartável 6,5 mm de diâmetro, 
confeccionada em material atóxico, 
transparente, com filamento radiopaco, 
de formato e rigidez compatível ao uso. 
Dotada de flange com perfurações para 
fixação e impressão do calibre. 

CPL 
MEDICAL´S 

R$ 18,50 

14 500 Und. 

Cateter p/ oxigênio tipo sonda nº 8, 
descartável, estéril, em polivinil atóxico, 
flexível e transparente, embalagem 
individual. 

MED 
SONDA 

R$ 0,56 

15 500 Und. 

Cateter para oxigênio tipo sonda nº14, 
descartável, estéril, em polivinil atóxico, 
flexível  e transparente, embalagem 
individual. 

MED 
SONDA 

R$ 0,59 

27 100 Kit 

CPAP Nasal Infantil nº 0, Conjunto para 
terapia de pressão contínua positiva de 
vias aéreas, composto com cânula de 
silicone, um conector para aspiração, 
dois tubos, um adaptador de 
umidificação, uma touca e duas tiras 
para fixação perfeita em espuma e tecido 
antialergênico, leve e anatomicamente 
curvado, proporcionando perfeito ajuste, 
com conector com ângulo reto ajustável 
e permitir tanto usos de ventiladores 
mecânicos como sistema de selagem 
com água. 

SILMAG R$ 81,00 

28 100 Kit 

CPAP Nasal Infantil nº 1, conjunto para 
terapia de pressão contínua positiva de 
vias aéreas, composto com cânula de 
silicone, um conector para aspiração, 
dois tubos, um adaptador de 
umidificação, uma touca e duas tiras 
para fixação perfeita em espuma e tecido 
antialergênico, leve e anatomicamente 
curvado, proporcionando perfeito ajuste, 
com conector com ângulo reto ajustável 
e permitir tanto usos de ventiladores 
mecânicos como sistema de selagem 
com água. 

SILMAG R$ 81,00 

29 100 Kit 

CPAP Nasal Infantil nº 2, Conjunto para 
terapia de pressão contínua positiva de 
vias aéreas, composto com cânula de 
silicone, um conector para aspiração, 
dois tubos, um adaptador de 
umidificação, uma touca e duas tiras 
para fixação perfeita em espuma e tecido 
antialergênico, leve e anatomicamente 
curvado, proporcionando perfeito ajuste, 
com conector com ângulo reto ajustável 
e permitir tanto usos de ventiladores 
mecânicos como sistema de selagem 
com água. 

SILMAG R$ 81,00 

30 100 Kit 

CPAP Nasal Infantil nº 3, Conjunto 
para terapia de pressão contínua 
positiva de vias aéreas, composto com 
cânula de silicone, um conector para 
aspiração, dois tubos, um adaptador de 
umidificação, uma touca e duas tiras 
para fixação perfeita em espuma e 
tecido antialergênico, leve e 
anatomicamente curvado, 
proporcionando perfeito ajuste, com 
conector com ângulo reto ajustável e 
permitir tanto usos de ventiladores 
mecânicos como sistema de selagem 
com água. 

SILMAG R$ 81,00 
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35 200 Caixa 

Embalagem para esterilização tipo 
envelope, apresentando 2 faces, sendo 
uma com papel grau cirúrgico com, no 
mínimo 60g/m2 e a outra face em 
poliéster e polipropileno com 54g/m2, 
bordas termo selantes na largura de 8 a 
10mm, sendo a inferior em pétala e a 
superior aberta para selagem posterior. 
Tamanho 300x500mm. Caixa c/ 200 
unidades. 

CIPACK 
STERI-
ROLL / 

CIPAMED 

R$ 99,00 

39 10.000 Und. 

Espéculo  vaginal descartável, 
tamanho G. Eixo longitudinal da valva 
110mm, largura longitudinal proximal de 
29mm e distal de 32 mm, com variação 
de (3mm +/-) comprimento total de 
170mm, produzido em poliestireno cristal, 
termicamente confortável, permite 
excelente trasnparência e transmissão 
luminosa, valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, dispositivo de 
abertura (parafuso borboleta) acoplado. 

ADLIN R$ 1,50 

65 500 Pct. 

Saco Para Lixo Hospitalar de 200 L, 
elaborado com matéria prima 100 % 
virgem, a cor deve ser branca leitosa 
absolutamente dentro dos padrões da 
ABNT NBR 9191. Deve conter o símbolo 
de substância infectante conforme ABNT 
NBR 7500. O símbolo deve ser 
centralizado a 1/3 da altura de baixo para 
cima. Uso específico para lixo infectante, 
gerado em ambiente médico-hospitalar. O 
produto devera atender as normas ABNT 
vigentes, sobretudo no que diz respeito 
aos métodos de ensaio: 
condicionamento, medidas, resistência ao 
levantamento, resistência a queda livre, 
verificação da estanqueidade, resistência 
de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica 
e verificação da transparência e as 
resoluções do CONAMA e ANVISA 
vigentes. Pacote c/ 100 unidades. 

RAVA R$ 45,00 

66 300 Pct. 

Saco plástico para lixo "hospitalar", na 
cor branco leitoso, com capacidade 
para 30 litros, medindo no mínimo, 59 
cm de largura x 62 cm de altura, 
espessura mínima de 0,10mm, 
confeccionado dentro das normas ABNT 
NBR 9191/2002 com resina termoplástica 
virgem e demais normas complementares 
constantes aplicáveis, devendo constar 
em cada saco a inscrição e símbolo de 
material "infectante" e "substância 6.2", 
acondicionado em pacotes com 100 
unidades, com peso mínimo de 4,0Kg. 

RAVA R$ 16,00 

70 4.000 Und. 

Sonda de aspiração traqueal 
descartável, estéril, confeccionada em 
polivinil atóxico, siliconizada, transparente, 
flexível, com válvula intermitente na 
porção distal, com calibre n. 4, com 
orifícios adequados para aspiração de 
secreções viscosas e fluídos. conector 
universal atraumática, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala. 

MED 
SONDA 

R$ 0,43 

 

QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

04 1.000 Und. 

Bolsa Coletora de urina. Coletor de 
urina sistema fechado 2000ml, estéril, 
válvula anti refluxo, em poliuretano, tubo 
de drenagem em polipropileno c/ 
dispositivo para coleta asséptica de 
material para exame através de fluxo 
auto vedante. Contendo câmara pasteur 
flexível e dispositivo para acomodação 
do tubo de saída e coldre protetor 
reduzindo o risco de contaminação. 
Contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, data de fabricação, prazo de 
validade e número de registro no 
Ministério da Saúde. 

MED 
SONDA 

R$ 10,00 

11 300 Und. 

Cateter de inserção periférica central 
(PICC) calibre entre 1,8 a 2,0 FR, 
material poliuretano. Cavo epicutâneo 
com introdutor do cateter com 
dispositivo de segurança adequado à 
NR 32. Processo de esterilização: óxido 
de etileno. Forma de apresentação: 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico. 

SILMAG R$ 230,00 

17 200 Und. 

Cateter Umbilical, duplo lúmen 
neonatal nº 3,5, estéril, descartável, 
flexível, radiopaco, atóxico, apirogênico, 
extremidade com conexão universal. 
Embalagem individual com abertura 
asséptica, constando dados de 
identificação, procedência, tipo e data de 
esterilização, validade, registro MS. 

SILMAG R$ 105,00 

18 200 Und. 
Cateter Umbilical, duplo lúmen 
neonatal nº 4,5, estéril, descartável, 
flexível, radiopaco, atóxico, apirogênico, 

SILMAG R$ 105,00 

extremidade com conexão universal. 
Embalagem individual com abertura 
asséptica, constando dados de 
identificação, procedência, tipo e data de 
esterilização, validade, registro MS. 

23 4.000 Pct. 

Compressa cirúrgica, 50cmx45cm, 
não estéril, constituída de quatro 
camadas de gaze hidrófila na cor 
branca, unidas por costuras refroçado 
nos quatro cantos, com bordas 
devidamente acabadas em overloque, 
contendo filamento radiopaco e cadarço 
em forma de alça, fixado na margem do 
quadrante superior externo. Deve não 
soltar fiapo e possuir alta capacidade de 
reter líquido. Pacote com 50 unidades. 
Gramatura 30G. 

CREMER R$ 72,00 

60 100 Und. 

Punch descartável para uso em 
biópsia dermatológico esterilizado a 
óxido de etileno, embalado 
individualmente, tamanho 3 mm de 
diâmetro. 

KOLPLAST R$ 14,40 

61 100 Und. 

Punch descartável para uso em 
biópsia dermatológico esterilizado a 
óxido de etileno, embalado 
individualmente, tamanho 4 mm de 
diâmetro. 

KOLPLAST R$ 14,40 

62 100 Und. 

Punch descartável para uso em 
biópsia dermatológico esterilizado a 
óxido de etileno, embalado 
individualmente, tamanho 5 mm de 
diâmetro. 

KOLPLAST R$ 14,40 

 
S.SOBRAL & CIA LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

02 15.000 Pct. 

ALGODÃO hidrófilo, 100% algodão, 
alvejado, isento de impurezas, inodoro e 
insípido, rolos com manta fina com 
espessura uniforme, camadas 
sobrepostas regularmente, compacto, 
aspecto homogêno e macio, boa 
absorção, enrolado em papel apropriado 
em toda sua extensão. Embalagem: 
pacote com 500 g em embalagem 
individual. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no MS.(Algodão 
delicato) 

CREMER R$ 11,85 

12 10.000 Und. 

Cateter intravascular periférico de 
média duração Nº 14, com dispositivo 
de segurança, descartável, estéril, 
composto por cânula de poliuretano (tipo 
OCRILON ou VIALON) radiopaco e 
transparente, agulha eletropolida e bisel 
trifacetado, conector luer lock, canhão 
translúcido (codificado em cores 
conforme a NBR 10555-5), com 
ranhuras para fixação, câmara de 
refluxo transparente. Com sistema de 
proteção ergonômico com 
encapsulamento total da agulha, não 
permitindo o contato com a cânula após 
o uso. Embalagem individual contendo 
externamente dados de identificação, 
número do lote, validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

BD R$ 2,50 

13 30.000 Und. 

Cateter intravascular periférico de 
média duração Nº 16, com dispositivo 
de segurança, descartável, estéril, 
composto por cânula de poliuretano (tipo 
OCRILON ou VIALON) radiopaco e 
transparente, agulha eletropolida e bisel 
trifacetado, conector luer lock, canhão 
translúcido (codificado em cores 
conforme a NBR 10555-5), com 
ranhuras para fixação, câmara de 
refluxo transparente. Com sistema de 
proteção ergonômico com 
encapsulamento total da agulha, não 
permitindo o contato com a cânula após 
o uso. Embalagem individual contendo 
externamente dados de identificação, 
número do lote, validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

BD R$ 2,50 

38 3.000 Rolo 

Esparadrapo hipoalergênico, adesivo 
confeccionado em duas faces, sendo 
uma rayon de viscose não tecido com 
características microporosas, 
radiotransparentes não adesiva e outra 
confeccionada com adesivo sintético 
hipoalérgico sem sensibilizantes, em 
forma de rolo e com proteção, com 
dados de identificação, procedência, 
data da fabricação, validade, número do 
lote, registro MS. Medindo: 50mmx10m. 
Rolo. 

CREMER 
PROCITEX 

R$ 3,60 

47 500 Cx. 

Filme para Mamografia Digital. 
Tamanho 20x25 cm (8x10 IN) DVM 
para Mamografia Digital – DRY 5850.  
Filme DVM + 08x10 MAMO. ref. 
1411156. Caixa com 100 películas. 

CARES 
TREAM 

R$ 181,50 
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WN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

01 15.000 Frasco 

Álcool em gel, etílico, hidratado, 70GL, 
refil com 800 ml. Contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade e Registro no MS. Deverão ser 
disponibilizados em regime de comodato, 
2.000 (dois mil) DISPENSER para utilização 
do produto, conforme a necessidade da 
Secretaria. OBS: Apresentar AMOSTRA do 
DISPENSER 

INDA 
LABOR 

R$ 15,80 

25 200.000 Kit 

Conjunto colpocitológico contendo: 
Espéculo descartável, tamanho M. Eixo 
longitudinal da valva 95mm, largura 
longitudinal proximal de 25mm e distal de 
28 mm, com variação de (3mm +/-) 
comprimento total de 156mm, produzido em 
poliestireno cristal, termicamente 
confortável, permite excelente trasnparência 
e transmissão luminosa, valvas anatômicas 
de contornos lisos e regulares, dispositivo 
de abertura (parafuso borboleta) acoplado, 
deve conter também 01 escova cervical 
estéril, 01 espátula de Ayres, 01 lâmina e 
porta lâmina. Material estéril. 

ADLIN R$ 2,40 

33 8.000 Und. 

Dispositivo Intrauterino TCU 380 A 
revestido, com 314 mm2 de cobre na haste 
vertical e dois anéis de 33 mm2 de cobre 
em cada haste horizontal, embalado 
individualmente, em papel grau cirúrgico e 
esterilizado a óxido de etileno. 

CEPEÓ R$ 56,10 

34 20.000 Und. 

Dispositivo, para punção venosa, 
periférica n. 19, com dispositivo de 
segurança, descartável, estéril, siliconizado, 
com cânula de aço inoxidável, parede fina, 
com bisel trifaceado, asa plástica flexível ou 
similar, com identificação do calibre na asa, 
protetor rígido, tubo transparente flexível, 
conector luer luck e tampa protetora, cor 
padrão universal. Embalagem individual 
com abertura em pétala. 

LABOR 
IMPORT 

R$ 1,32 

55 1.000 Caixa 

Fio de nylon monofilamento 2-0, não 
absorvível, natural, em monofilamento de 
poliamida preto com 45 cm de 
comprimento, diâmetro 2-0 e agulha curva 
tipo 3/8 círculo, de ponta triangular e 3.0cm 
de longitude.  Caixa c/  24 unidades. 

ACE IND. R$ 25,40 

56 15.000 Frasco 

Hipoclorito de Sódio com 2,5 % de cloro 
ativo estabilizado (25.000 ppm) para fins 
de desinfecção de artigos semi-críticos. 
Possui ação bactericida, atuando como 
elemento oxidativo em cadeias protéicas de 
microorganismo. Frasco 1L. 

MODALVA R$ 1,92 

 
Manaus, 30 de setembro de 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA 
 
PORTARIA Nº 827/2014-GABIN/SEMSA, DE 29 DE AGOSTO DE 2014, 
REFERENTE À CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO 
POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS AOS SERVIDORES DO 
DISTRITO DE SAÚDE RURAL– DISAR. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

Período: 1º/7 a 31/7/2014 
Processo: 2014/1637/2749-SEMSA 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a 

Receber (R$) 

1 122.528-6 A Felipe Araújo de Souza 510,24 

 
TOTAL 510,24 

 
Período: 1º/8 a 31/8/2014 

Processo: 2014/1637/2750-SEMSA 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a 

Receber (R$) 

1 122.528-6 A Felipe Araújo de Souza 443,68 

 
TOTAL 443,68 

 
LEIA-SE: 

Período: 1º a 31/7/2013 
Processo: 2014/1637/2749-SEMSA 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a 

Receber (R$) 

1 122.528-6 A Felipe Araújo de Souza 510,24 

 
TOTAL 510,24 

 
Período: 1º a 31/8/2013 

Processo: 2014/1637/2750-SEMSA 

Ord. Matrícula Nome 
Valor a 

Receber (R$) 

1 122.528-6 A Felipe Araújo de Souza 443,68 

 
TOTAL 443,68 

 
PUBLIQUE-SE. 

 
Manaus, 26 de setembro de 2014. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0815/2014-SEMED/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2014/ 
4114/4147/13707, de 26/08/2014; 
 

R E S O L V E: 
 

CESSAR OS EFEITOS, a partir de 26.08.2014, das 
Portarias nº 0250/2013-SEMED/GS, de 12.03.2013 e nº 0681/2013-
SEMED/GS, de 17.06.2013, as quais concederam Licença para 
Cursar Mestrado a servidora Nayse Cavalcante Costa Ponce, 
matrícula 088.644-0A/B, vinculada ao Quadro de Pessoal do Regime 
Jurídico Estatutário da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 30 de setembro de 2014. 
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PORTARIA Nº 0817/2014-SEMED/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe outorga o inciso II do Artigo 128 da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo  
nº 2014/4114/4147/15292; 
 

R E S O L V E: 
 

CESSAR O EFEITO, a contar de 08/09/2014, da Portaria 
nº 0676/2014-SEMED/GS, de 10 de julho de 2014, publicada no Diário 
Oficial do Município 3458, de 25 de julho de 2014, designando na 
Função de Diretoria de Escola em substituição, a servidora GREICE 
MOURA DOS SANTOS, matrícula nº 115.031-6A. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Manaus, 1º de outubro de 2014. 
 

           
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0819/2014-SEMED/GS 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe outorga o inciso II do Artigo 128 da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.077 de 31.10.95,  
que regulamentou a Gratificação ao Salário Produtividade instituída pela 
lei nº 175/93, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o que, consta no Processo  
nº 2014/4114/4147/14896, 
 

R E S O L V E: 
 

CESSAR EFEITO, a partir de 01/07/2012 da  
Portaria nº 1198/2011-SEMED/GS, que concede gratificação para 
responder pela Secretaria da Escola Municipal João Alfredo, da 
servidora ANGELA MARIA PAIVA DOS SANTOS, matrícula nº 079.566-
6A. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

 
Manaus, 02 de outubro de 2014. 

 

ERRATA 
 

ERRATA da Portaria nº 0753/2014-SEMED/GS,   
publicada no DOM nº 3480, de 26/08/2014, referente à dispensa e 
designação da função de diretoria de escola para a  servidora  
FRANCISCA MOURAO TEOFILO matricula  103.097-3A. 
 

ONDE SE LÊ: 
 
DESIGNAR, com carga dobrada, para a Função Gratificada do 
Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 

LEIA-SE: 
 
DESIGNAR, para a Função Gratificada do Magistério - FGDE / Diretoria 
de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora 
abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, 
 

PUBLIQUE-SE. 
 

Manaus, 1º de outubro de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREGO  E  DESENVOLVIMENTO 

 
 

PORTARIA N.º 002/2014-CCM/FUMIPEQ 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO 
E DESENVOLVIMENTO E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA – FUMIPEQ, no uso das 
atribuições legais conferidas pela legislação vigente, e 
 

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. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270101 - Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF, no valor total de R$ 20.000.000,00 (Vinte 
milhões de Reais) conforme Anexo Único desta Portaria. 
 

Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto a Construção do Prédio do Shopping Popular T-4, 
localizado na Av. Camapuã, Bairro Jorge Teixeira e que será realizada 
pela Unidade Gestora Executora 270101 - Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus os seus efeitos a partir de 01 de outubro de 
2014. 
 

Anexo Único da Portaria nº 002/2014 – CCM/FUMIPEQ 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

001 23 334 1047 1159 449051 0610 20.000.000,00 

 
Cientifique-se. Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 01 de outubro de 2014. 

 
 
 
 
 
 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 69/2014 – GS/SEMMAS 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o 
artigo 128, inciso Il da Lei Orgânica do Município, combinado com o 
artigo 121, da Lei nº 1118 de 01/09/1971; 

CONSIDERANDO o que preceitua a Instrução Normativa 
nº 001/2000 SEMAD, em seu art. 1º,§ 1º; 

CONSIDERANDO o que consta na Portaria nº 112/2013 – 
GS/SEMMAS. 
 

RESOLVE: 
 

Alterar, as Férias da servidora abaixo identificada do 
exercício de 2014, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMMAS, objeto da Portaria nº 112/2013 – 
GS/SEMMAS, publicada no DOM nº 3303 de 2/12/2013. 
 

Matrícula Nome Escala Transferência 

120.696-6 C KARINA ALMEIDA GOMES BUENO Dezembro Setembro 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
Manaus, 01 de outubro de 2014 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 70/2014-GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE em exercício, no exercício da competência que 
lhe confere o artigo 128, inciso lI da Lei Orgânica do Município, 

 
CONSIDERANDO o despacho da DEFIS relatando o fato 

ocorrido e a autorização pelo Secretário em exercício para instauração 
de sindicância; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR, nos termos dos artigos 236, 237 e 238 
da Lei nº 1.118/71 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, Comissão de Sindicância composta pelos servidores Adamir 
da Rocha Nina Júnior (Presidente), Sebastião Vidinha Ponche e 
Juliana Rafaela de Souza da Silva (membros) destinada a apurar atos 
e fatos constante do Processo nº 2014/15848/15913/00010. 
 

II – ESTABELECER o prazo de trinta dias para a 
conclusão dos trabalhos, findo o qual a Comissão ora instituída deverá 
submeter à apreciação da titular da SEMMAS consubstanciado relatório. 
 

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

Manaus, 01 de Outubro de 2014. 

 

PORTARIA Nº 71/2014-GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE em exercício, no exercício da competência  
que lhe confere o artigo 128, inciso lI da Lei Orgânica do  
Município, 

 
CONSIDERANDO o Memorando nº 82/2014/RVSSC/ 

SEMMAS relatando o fato ocorrido naquela unidade; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR, nos termos dos artigos 236, 237 e 238 
da Lei nº 1.118/71 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, Comissão de Sindicância composta pelos servidores Sérgio 
Odilon de Oliveira Pacheco (Presidente), Gleicimar da Silva Mattos e 
Débora Cristina das Neves Gomes da Silva (membros) destinada a 
apurar atos e fatos constante do Processo nº 2014/15848/15913/00009. 
 

II – ESTABELECER o prazo de trinta dias para a 
conclusão dos trabalhos, findo o qual a Comissão ora instituída deverá 
submeter à apreciação da titular da SEMMAS consubstanciado 
relatório. 
 
 

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

Manaus, 01 de Outubro de 2014. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 073/2014 - SEMMAS 
 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o 
artigo 128, inciso I da Lei Orgânica do Município, 

 
CONSIDERANDO o Despacho nº 94/2014/ASJUR, o qual 

solicita novo prazo para Comissão de Sindicância esclarecer 
especificamente o fato ocorrido no processo citado; 
 

RESOLVE: 
 

ESTABELECER  novo prazo, de acordo com art. 236 da 
Lei nº 1.118/71 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus para Comissão de Sindicância, instituída por meio da Portaria 
nº 35/2013 – GS/SEMMAS, publicada no Diário Oficial do Município – 
DOM, edição 3156, de 26 de abril de 2013, possa apurar atos e fatos 
constantes no Processo n.º 2009/4933/6187/00513. 
 
 

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

Manaus, 06 de outubro de 2014. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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EXTRATO 
 
Processo nº 2014/15848/15906/00027 
Interessado: SEMMAS 
Assunto: Dispensa de Licitação. 
 

DESPACHO 
 

Considerando o que consta do Processo nº 2014/15848/ 
15906/00027, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMMAS, 

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, 
inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para contratação da empresa 
Comercial Benayon Sociedade Ltda-ME, para serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de peças, no valor de R$ 7.904,77 (Sete 
mil, Novecentos e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos), de 
acordo com Mapa Comparativo de Pedido de Compra Direta Nº 
151/2014 – DPAB/SEMAD. 

À consideração da Senhora Secretária Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, solicitando ratificação. 
 

Manaus, 05 de Agosto de 2014 

 
 

Pelo exposto RATIFICO, nos termos do art. 24, inciso II da 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Dispensa de Licitação pertinente ao 
Processo nº 2014/15848/15906/00024, no valor de 7.904,77 (Sete mil, 
Novecentos e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos). 
 

Manaus, 05 de Agosto de 2014 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
Processo nº 2014/15848/15906/00029 
Interessado: SEMMAS. 
Assunto: Dispensa de Licitação 
 

DESPACHO 
 

Considerando o que consta do Processo  
nº 2014/15848/15906/00029, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade – SEMMAS, 

 

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, 
inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para contratação da empresa 
AUDITONIO MONTEIRO DA SILVA SERVIÇOS-ME, para aquisição de 
COFRE, no valor de R$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos  reais), de 
acordo com Mapa Comparativo de Pedido de Compra Direta  
nº 169/2014 – DPAB/SEMAD. 

 

À consideração da Senhora Secretária Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, solicitando ratificação. 
 

Manaus, 06 de outubro de 2014. 

 

Pelo exposto RATIFICO, nos termos do art. 24, inciso II da 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Dispensa de Licitação pertinente ao 
Processo nº 2014/15848/15906/00029, no valor de 6.900,00 (Seis mil e 
novecentos  reais). 
 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Manaus, 06 de outubro de 2014 
 

 
 
 
 
 
AUTO POSTO SANTO DUMONT LTDA - ME torna público que  
recebeu da SEMMAS a LMO Nº 288/2014, sob o processo  
nº 2009/4933/6187/00417, que autoriza a atividade de 
COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, com a finalidade 
FUNCIONAMENTO DE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 
PARA VEICULOS AUTOMOTORES “POSTO FG 9”, com validade de 12 
meses, sito na AV. TORQUATO TAPAJÓS, Nº. 5580, BAIRRO DA PAZ, 
MANAUS/AM. 

 
 
 
 
 
 
CLAUDIA DIAS COSTA – ME torna público que recebeu da SEMMAS a 
Licença Municipal de Operação nº 072/2014, sob o processo 
nº 2012/4933/6187/01633, que autoriza atividade de bares e outros 
estabelecimentos especializados em servir bebidas, com a finalidade de 
funcionamento de BAR E RESTAURANTE CLAUDIA BAR, com validade 
até 22/07/2015, sito a Rua Lima Bacuri, nº 275 – Centro, Manaus – AM. 

 
 
 
 
 
 
DROGARIA SANTO REMÉDIO LTDA torna público que recebeu da 
SEMMAS a Licença Municipal de Operação Nº 264/2014, sob o 
processo nº. 2014/15848/15875/00855, que autoriza a Atividade de 
Serviço,com a finalidade do Funcionamento do SISTEMA SONORO DO 
VEÍCULO KIA/K2500HD, COR BRANCA, PLACA JXH 5992, DE 
PROPRIEDADE DE DROGARIA SANTO REMÉDIO LTDA, PARA 
REALIZAÇÃO DE “PROPAGANDA VOLANTE”, com validade de 12 
meses(01/10/2015), sito na ÁREA URBANA DE MANAUS, Manaus-
Amazonas. 

 
 
 
 
 
 
WANDYN BAR LTDA – (WANDYN BAR) torna público que recebeu da 
SEMMAS a Licença Municipal de Operação nº 259/2009-2 sob o 
processo nº 2009/4933/6187/00388, que autoriza a Atividade de Bares 
e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com a 
finalidade de autorizar o funcionamento do sistema sonoro – Som ao 
Vivo, com validade de 12 meses, sito à Rua Emílio Moreira, nº 612 – 
Praça 14 de Janeiro – Manaus/AM.  

 
 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA Nº 193 / 2014 - SEMINF / GS 
 

O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o 
inciso II do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
e 
 

CONSIDERANDO o que consta do Auto do Processo  
nº 2014/17428/17628/06022-SEMINF, de 06.10.2014. 
 

R E S O L V E 
 

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “c” do 
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, o 
prestador de serviço temporário, abaixo indicado, admitido sob a égide 
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 
 

Matricula Nome A contar 

124.976-2A FRANK CAMPELO DA SILVA 1º.10.2014 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
GABINETE DO SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, em Manaus, 06 de outubro de 2014. 

 
 
 
 
 

PORTARIA N° 117/2014 - SEMINF / GSS. 

 
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso 
II do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
combinado com o Decreto nº. 8.420 de 20.04.2006 e com o inciso V 
do artigo 46 do Decreto n° 1.589, de 25.06.93, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n.º 3.383, de 02.07.96, e 3.822 de 20.06.97, 
 

CONSIDERANDO EDITAL: TOMADA DE PREÇOS,  
Nº 012/2014 - CML/SLOSE/PM. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NOTAS DE EMPENHOS 
Nº  Nº 02393 E 02394 – AMBOS SEMSA, EMITIDOS EM 13/08/2014. 
 

CONTRATO: nº 028 - SEMSA, celebrado em 27/08/2014. 
 

R   E   S   O   L   V   E : 
 

DESIGNAR o servidor, RONDINELE DA SILVA BRITO, 
CREA nº 11.497-D/AM e CPF nº 733.255.383-04, para exercer a função 
de Fiscal do referido contrato, que tem como finalidade a execução da 
obra / serviço discriminado no objeto abaixo. 
 

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE 
SAÚDE - UBS GILSON MOREIRA, LOCALIZADA A RUA NATAL, S/Nº - 
ZUMBI I, EM MANAUS / AM. 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE OBRAS 
PÚBLICAS, em Manaus, 03 de outubro de 2014. 

 
 
 
 
 

PORTARIA N° 118/2014 - SEMINF / GSS. 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso 
II do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
combinado com o Decreto nº. 8.420 de 20.04.2006 e com o inciso V 
do artigo 46 do Decreto n° 1.589, de 25.06.93, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n.º 3.383, de 02.07.96, e 3.822 de 20.06.97, 
 

CONSIDERANDO EDITAL: TOMADA DE PREÇOS,  
Nº 028/2014 - CML/PM. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NOTAS DE EMPENHOS 
Nº  01670 E 01675 – AMBOS SEMINF, EMITIDOS EM 01/09/2014. 
 

CONTRATO: nº 044 - SEMINF, celebrado em 19/09/2014. 
 

R   E   S   O   L   V   E : 
 

DESIGNAR o servidor, RONDINELE DA SILVA BRITO, 
CREA nº 11.497-D/AM e CPF nº 733.255.383-04, para exercer a função 
de Fiscal do referido contrato, que tem como finalidade a execução da 
obra / serviço discriminado no objeto abaixo. 
 

Objeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO POP, 
LOCALIZADO A RUA JARDIM PETRÓPOLIS - BAIRRO PETRÓPOLIS, 
EM MANAUS / AM. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE OBRAS 
PÚBLICAS, em Manaus, 03 de outubro de 2014. 

 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Contrato nº.  047, celebrado em 1º.10.2014. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa LAGHI    
ENGENHARIA LTDA. 
3.OBJETO: Elaboração de Projeto de Infraestrutura para Ações de   
Revitalização Urbana de Bairros e Comunidades no Município de 
Manaus- AM, de acordo com o Edital de Concorrência Pública  
nº. 018/2014-CML/PM e seus anexos. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 7.660.082,29 (Sete milhões, seiscentos e 
sessenta mil, oitenta dois reais e vinte e nove centavos). 
5.DOTAÇÃO: 27.100 – 15.451.1060.2398.0000 – 44903995 - Fonte 
01000000 – Nota de Empenho nº. 01574 de 15.08.2014. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 360 
(trezentos e sessenta) dias corridos. 
 

Manaus, 1º  de outubro  de 2014. 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor FRANK 
CAMPELO DA SILVA, Auxiliar de Serviços Municipais, Matrícula  
nº 124.976-2A. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
nos termos da cláusula Oitava, letra “c” do Termo de Contrato da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme autos do 
Processo nº 2014/17428/17628/06022-SEMINF, de 06.10.2014. 
4. VIGÊNCIA: a contar de 1º.10.2014. 
 

Manaus, 06 de outubro de 2014. 

 
 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE ENGENHARIA  E 
FISCALIZAÇÃO  DO  TRÂNSITO 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2011, 
celebrado em 18/09/2014. 
2. CONTRATANTES: O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização 
do Trânsito - MANAUSTRANS e a empresa Y.A. EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
3. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 026/2011-
MANAUSTRANS e conseqüente reajuste anual baseado no INPC/IBGE, 
cujo objeto é a Locação do imóvel situado na Avenida Tancredo Neves, 
919, Parque Dez de Novembro, matrícula 49.716, destinado ao 
funcionamento da Base Operacional Centro-Sul. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 389.114,88 (Trezentos e oitenta e nove mil 
cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos), com reajuste de 6,34%, 
pagos mensalmente o valor de R$ 32.426,24 (Trinta e dois mil 
quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
termo foram parcialmente empenhadas sob o n.º 2014NE00565, no valor 
de R$ 110.249,22 (Cento e dez mil duzentos e quarenta e nove reais e 
vinte e dois centavos), datada de 18/09/2014, à conta da seguinte 
rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 50200 Programa de 
Trabalho 15.451.1023.3044.0000 Recurso 02100000 Natureza da 
Despesa 33903910, sendo R$ 110.249,22 (Cento e dez mil duzentos e 
quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), para atender o exercício 
de 2014 e R$ 278.865,66 (Duzentos e setenta e oito mil oitocentos e 
sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), para atender o 
exercício de 2015. 
6. PRAZO: a prorrogação é de 12 (doze) meses, a contar do dia 19 de 
setembro de 2014. 
7. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, C.I 070-
DAD/MANAUSTRANS, Laudo nº 089/2014-COAVIL e Processo 
Administrativo nº 2014/17269/17278/00026. 
 

Manaus, 18 de setembro de 2014. 

 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 012/2013-
SMTU. 
 
PARTES: Superintendência Municipal de Transportes Urbanos –  
SMTU e a empresa Weber Assessoria e Consultoria Técnica S/C  
Ltda. 
 
OBJETO: Fica prorrogado o presente contrato por 02 (dois) meses, a 
contar da data do encerramento do período contratual, ou seja, 
compreendendo o período de 02/09/2014 a 01/11/2014. 
 
VALOR: $840,00(oitocentos e quarenta reais) 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do  
presente aditivo foi empenhada parcialmente sob a Nota de Empenho  
n.º 2014NE00459, de 01/09/2014, no valor de R$840,00(oitocentos e 
quarenta reais) à conta da seguinte programação orçamentária 54200 
Programa de Trabalho 15.122.4002.2358.0000 Fonte de Recurso 
02100000 Natureza da Despesa 33903, para atender os meses de 
setembro e outubro de 2014. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2014/14908/14938/ 
00083-SMTU e artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
 

Manaus, 01 de setembro de 2014. 
 

 
 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 
Processo nº. 2014/17848/17891/00065 
Interessados: MANAUS PREVIDÊNCIA 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação 

 
DESPACHO 

 
Considerando o que consta do processo nº. 2014/ 

17848/17891/00065 de interesse da MANAUS PREVIDÊNCIA. 

 
Declaro INEXIGÍVEL o procedimento licitatório,  

com fundamento no art. 25, II da c/c art. 13, VI da Lei nº. 8.666/93,  
para a inscrição das servidoras Alcilene de Souza Melo e Denize  
Maria de Almeida Santana, para participação no Curso sobre E-Social 
(EFD – SOCIAL, SPED – FOLHA), oferecido pelo Instituto de Educação 
Fiscal Tributária, a ser realizado nos dias 24,25 e 26 de setembro de 
2014, no valor global de R$ 2.760,00(dois mil setecentos e sessenta 
reais). 
 
 

Manaus, 23 de setembro de 2014. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR  THOMAS” 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal 

por tempo determinado sob o Regime de Direito Administrativo; 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 

Municipal de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas” e a senhora 
relacionada no Anexo Único que integram este Extrato; 

3. OBJETO: O Termo de Contrato de Prestação de Serviços de 
Pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional Interesse Público, sob o Regime de 
Direito Administrativo: Auxiliar de Serviços Municipais, atividade: 
Cuidador de Idosos; 

4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, e pelo 
Decreto nº 0575, de 11 de junho de 2010, combinado com os artigos 
37, inciso IX, da Constituição Federal e 106, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, na função mencionada no Anexo Único; 

5. PRAZO: Por força do presente contrato fica a vigência do referido 
contrato por tempo determinado de doze (12) meses, a contar de 
03/02/2015. 

 
Manaus, 07 de outubro de 2014. 

 
 

Auxiliar de Serviços Municipais - Atividade: Cuidador de Idosos 

Nº NOME CPF 

73 Mônica Santos Moreira 444.242.642-20 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE 
CULTURA,  TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

(*) EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Apoio Financeiro  
nº 021/2014/MANAUSCULT, celebrado em 04/09/2014. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Liga 
Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus - LIGFM. 
3. OBJETO: O presente Termo de Contrato tem por objeto a concessão 
de apoio financeiro ao Grupo Folclórico DANÇA ALTERNATIVA SHOW 
FUNK NA ROÇA, visando o fomento aos Grupos Folclóricos que 
objetivam participar dos festejos folclóricos realizados no município de 
Manaus no ano de 2014, na forma descrita na Proposta, Planilha 
Orçamentária e Cronograma de Atividades aprovadas pela Comissão de 
Seleção, conforme resultado publicado no Diário Oficial do Município-
DOM, edição nº 3468 de 08 de agosto de 2014, que passam a fazer 
parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes  
nos Processos Administrativos nº. 2014/16508/16697/00502 e  
nº. 2014/16508/1669/00714. 
4.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Edital de Chamada Pública nº. 003/2014 – MANAUSCULT, 
publicado no Diário Oficial do Município, edição nº. 3423 de 03/06/2014 
e republicado no Diário Oficial do Município, edição nº. 3435 de 
23/06/2014 e aviso de Prorrogação do Edital nº 003/2014-
MANAUSCULT, publicado no Diário Oficial do Município, edição 3435 de 
23/06/2014, Resultado de habilitação do Edital de Chamada Pública  
nº. 003/2014 – MANAUSCULT, publicado no Diário Oficial do Município, 
edição nº. 3456, de 23/07/2014, e republicado no Diário Oficial do 
Município, edição nº. 3464 de 04/08/2014, Resultado da fase de seleção 
do Edital nº 003/2014 – MANAUSCULT, publicado no Diário Oficial do 
Município, edição 3468, de 08/08/2014, Parecer Jurídico da Procuradoria 
Geral do Município nº. 0348/2014-PA/PGM de 26/05/2014, 

Consulta/2285/2014/AP da NDJ, Ofício nº. 199/2014 SUBCI/SEMEF de 
28/05/2014, Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município  
nº. 0549/2014-PA/PGM de 06/08/2014, Parecer Jurídico da Procuradoria 
Jurídica da MANAUSCULT nº. 102/2014-PROJUR, que opina pela 
regularidade do Edital, Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica da 
MANAUSCULT nº. 127/2014-PROJUR, que opina pela viabilidade da 
concessão de apoio financeiro, Despacho da Comissão de Gestão 
Orçamentária-CGOF de 30/05/2014, Despacho de Inexigibilidade 
publicado no Diário Oficial do Município de Manaus, edição nº 3487 de 
04/09/2014, Resolução nº. 12 do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, Despacho autorizativo do Diretor-Presidente desta Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT às fls. 01, nos 
termos e justificativas constantes nos processos administrativos  
nº. 2014/16508/16697/00502 e nº. 2014/16508/16697/00714. 
5. VALOR DO PATROCÍNIO: O valor global do termo de contrato de 
apoio financeiro do Município de Manaus, por meio da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, para 
apresentação do Grupo Folclórico DANÇA ALTERNATIVA SHOW FUNK 
NA ROÇA, classificado na modalidade B, previsto no item 2.4 do Edital 
nº 003/2014 – MANAUSCULT, é de R$ 10.558,00 (dez mil, quinhentos e 
cinquenta e oito reais), de acordo com as exigências estabelecidas no 
referido Edital. 
7. DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO RECURSO: O apoio financeiro será 
pago pela MANAUSCULT em uma única parcela na conta corrente do 
contratado. 
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Contrato de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o  
nº. 2014NE00715 de 04/09/2014, no valor de R$  10.558,00 (dez mil, 
quinhentos e cinquenta e oito reais), sob a rubrica orçamentária: 
Programa Trabalho nº. 13.392.1112.4085.0000, Fonte 01000000 - 
Natureza de despesa 33503996 – Repasse Financeiro - REFIN, 
conforme o disposto no Edital nº. 003/2014 – MANAUSCULT. 
7. DO PRAZO: O prazo de execução do objeto do referido Termo de 
Contrato de Apoio Financeiro, será de 60 (sessenta) dias a contar do 
recebimento do recurso. 
 

Manaus, 04 de setembro de 2014. 

 
 
(*) Republicado por haver sido veiculado com incorreções no DOM, edição  
nº. 3491, de 11 de setembro de 2014. 

 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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Publicações Diversas 
 
 

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 QUE CELEBRAM 
MANAUS PREVIDÊNCIA (MANAUSPREV) E O BANCO 
BMG S.A., OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE CARTÃO 
DE CRÉDITO “BMG CARD” AOS SERVIDORES 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA FORMA QUE 
ESPECIFICA. 

 
 
BANCO BMG S.A., com sede e foro em São Paulo/SP, na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04538-133, com 
seus atos arquivados na JUCESP sob o nº 3530046248-3 em sessão de 
11.02.2014, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.186.680/0001-74, 
representado legalmente neste ato pelos infra-assinados, doravante 
denominado BMG, e, de outro lado, o MANAUS PREVIDÊNCIA 
(MANAUSPREV), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.637.990/0001-12, 
com endereço na Avenida Constantino Nery, nº 2480, Bairro Chapada, 
Cep.: 69.050-001, na cidade de Manaus/AM, representada pelo seu 
Presidente, o Sr. Marcelo Magaldi Alves, inscrito no CPF sob o nº 
313.785.362-15, doravante denominado CONVENENTE, celebram o 
presente CONVÊNIO, que se rege pelas seguintes cláusulas e 
condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
Constitui objeto deste Convênio a concessão aos servidores 
beneficiários do CONVENENTE do Cartão de Crédito de 
propriedade do BMG, denominado “BMG CARD”, para fins de 
adesão, mediante descontos em suas respectivas folhas de 
pagamento das obrigações defluentes da utilização do aludido 
cartão, regendo-se o presente pela Lei nº 871/2005, de 25/07/2005, 
alterada parcialmente pela Lei 1726/2013, de 13/05/2013; bem como 
pelo Decreto nº 2711/2014, de 24/01/2014, e demais disposições 
legais aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Denominam-se servidores BENEFICIÁRIOS, para efeito deste 
convênio, as pessoas físicas pertencentes ao quadro de servidores 
inativos, aposentados e pensionistas, estes maiores de idade, do 
CONVENENTE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE 
Fica estabelecido que o BMG poderá nomear agente de sua indicação, 
como seu representante junto ao CONVENENTE, para execução de 
todos os procedimentos necessários à operacionalização do presente 
convênio. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
I - Caberá ao BMG:: 
 
a - Colher informações junto ao CONVENENTE do valor mensal máximo 
suportável para desconto em folha de pagamento do respectivo 
BENEFICIÁRIO, de acordo com a legislação e normas do 
CONVENENTE, mediante respectiva autorização dos BENEFICIÁRIOS 
que solicitarem sua adesão ao “BMG CARD”, entendendo-se como 
remuneração líquida a remuneração fixa do servidor, excluídas todas as 
vantagens de caráter temporário ou eventuais, deduzida de todos os 
descontos legais; 
 
b - Preencher a proposta de adesão ao “BMG CARD” e demais 
documentos necessários em formulário próprio do BMG e/ou colher 
autorização por meio eletrônico e/ou telecomunicação do 
BENEFICIÁRIO; 

 
c - Colher as assinaturas dos BENEFICIÁRIOS em todos os 
documentos necessários à formalização da adesão ao “BMG CARD”; 
se for por meio físico, e/ou colher autorização por meio eletrônico e/ou 
telecomunicação. 

 
d - Providenciar junto aos BENEFICIÁRIOS cópias dos documentos 
pessoais e comprovantes de renda necessários à correta formalização 
da adesão ao “BMG CARD”; 

e - Encaminhar ao CONVENENTE, mensalmente, até o dia 05 (cinco) de 
cada mês, listagem com os registros de reserva de margem consignável, 
bem como os descontos a serem efetuados em folha de pagamento, 
referente à utilização do “BMG CARD”. 
 
II - Caberá ao CONVENENTE: 
 
a) - Informar ao BMG o valor máximo suportável para desconto dos 
valores referentes à utilização do “BMG CARD” pelos respectivos 
BENEFICIÁRIOS; 
 
b) - Averbar os valores disponibilizados pelos Servidores  
para composição do limite de crédito do “BMG CARD”, devendo 
comportar, inclusive, os descontos decorrentes de sua utilização, 
observando: 
 
1) A reserva da margem relativa ao cartão “BMG CARD” deverá ser 
mantida até manifestação em contrário do BMG, de forma expressa. O 
respectivo valor deverá ser levado em consideração para efeito de 
cálculo de novas margens. 
 
2) Acatar o desconto mensal equivalente ao pagamento mínimo do 
cartão, mesmo que este valor seja inferior à margem consignável 
anteriormente averbada. 
 
3) Disponibilizar ao BMG um arquivo retorno contendo as 
inconsistências nas inclusões e os descontos efetivados, bem como o 
motivo de recusa dos descontos não efetivados. 
 
c) - Informar as ocorrências de ruptura ou suspensão da relação de 
trabalho dos BENEFICIÁRIOS; 
 
d) - Repassar ao BMG os valores debitados dos BENEFICIÁRIOS, até o 
dia 25 (vinte e cinco) de cada mês. 
 
e) Caso haja a substituição ou alteração dos sistemas referentes ao 
processamento da folha de pagamento dos BENEFICIÁRIOS, deverá o 
CONVENENTE, independentemente de qualquer ato do BMG ou do 
BENEFICIÁRIO a proceder automaticamente à transferência da 
autorização para o novo sistema eventualmente a ser implantado para 
as operações relativas a empréstimos pessoais e financiamentos 
contraídos através do cartão de crédito (BMG CARD), até a integral 
liquidação dos débitos junto ao BMG. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EMPRÉSTIMO: 
As condições da utilização do “BMG CARD” serão definidas pelo BMG, 
de conformidade com as normas legais vigentes e, quando importarem 
alterações das condições, que sejam necessárias face a atuação 
administrativa ou em qualquer outro caso em que seja necessária a 
anuência, serão apresentadas à apreciação do CONVENENTE, através 
de ofício. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA EXONERAÇÃO / DEMISSÃO DO 
SERVIDOR: 
Ocorrendo ruptura ou suspensão das relações de trabalho entre o 
CONVENENTE e seu servidor, o CONVENENTE se obriga a descontar, 
por ocasião do pagamento das verbas devidas no acerto de contas, os 
respectivos saldos devedores do empréstimo e/ou financiamento 
decorrente da utilização do “BMG CARD” com base neste convênio, 
respeitados os limites estabelecidos por lei. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Se os valores das verbas devidas no acerto de contas não bastarem 
para pagamento do crédito concedido pelo BMG, fica o CONVENENTE 
eximido de qualquer responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor 
do empréstimo e/ou financiamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA 
É facultado às partes denunciar o presente Convênio a qualquer tempo, 
mediante simples aviso escrito com antecedência de, no mínimo 24 
(vinte e quatro) horas, o que implicará na sustação imediata da adesão 
de novos BENEFICIÁRIOS ao “BMG CARD”, continuando, porém, em 
pleno vigor conforme estipulação na Cláusula Sétima do presente 
Convênio, até a efetiva liquidação junto ao BMG dos saldos devedores já 
assumidos decorrentes da utilização do “BMG CARD”. 



 

Manaus, terça-feira, 7 de outubro de 2014 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA IRREVOGABILIDADE / IRRETRATABILIDADE: 
Considerando que as condições a serem praticadas pelo BMG em 
relação à utilização do “BMG CARD” serão mais vantajosas com 
relação àquelas praticadas em Cartões de Crédito normalmente 
utilizados, em face da garantia que o pagamento mediante desconto em 
folha representa, a averbação da margem consignada a favor do BMG, 
mesmo na hipótese de denúncia do presente, é realizada em caráter 
irrevogável e irretratável, não podendo ser cancelada unilateralmente, 
seja pela própria CONVENENTE, seja a pedido do BENEFICIÁRIO, 
exigindo-se, para tanto, a expressa e formal anuência do BMG. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICIDADE: 
A publicação do presente instrumento será efetuada pelo 
CONVENENTE em extrato, no local de costume, até o 10º (décimo) dia 
útil subsequente ao da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA NONA – DA MULTA: 
O partícipe que deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição deste 
CONVÊNIO estará sujeito a aplicação de pena irredutível de 10% (dez 
por cento) sobre o valor das parcelas não repassadas ao BMG. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA: 
O presente Convênio vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, 
contados da sua assinatura, prorrogáveis, automaticamente, por mais 24 
(vinte e quatro) meses, não havendo manifestação em contrário de 
qualquer das partes, ressalvados, no entanto, na hipótese de não haver 
prorrogação, os direitos e obrigações contraídos na sua vigência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA NÃO EXCLUSIVIDADE: 
O presente Convênio não tem caráter de exclusividade para qualquer 
das partes estabelecendo-se desde logo, que o CONVENENTE fica 
liberado para firmar convênios com outras instituições financeiras que 
manifestarem interesse para celebração de convênios e que atendam às 
exigências consubstanciadas no presente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: 
Este Convênio poderá ser alterado de comum acordo entre os participes, 
mediante termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de MANAUS/AM para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente Convênio, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, 
firmam o presente TERMO DE CONVÊNIO em 02 (duas) vias de igual 
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
Belo Horizonte, 09 de setembro de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


