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Poder Executivo 
 

 

 

DECRETO Nº 3.270, DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

DISPÕE sobre o Sistema Integrado de Gestão 
de Compras e Contratos da Prefeitura de 
Manaus, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso das 

competências que lhe conferem os artigos 80, inc. IV, e 128, inc. I, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de maior transparência, 

racionalização e agilidade no controle dos gastos públicos pela 
Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de implementar uma 

moderna Administração Municipal, com a utilização intensiva da 
tecnologia da informação; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 3.014, de 26 de janeiro de 

2015, que institui o Sistema Integrado de Gestão de Compras e 
Contratos da Prefeitura de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 

2016/16568/16596/00071, 
 

DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1° Este Decreto dispõe sobre o Sistema Integrado de 

Gestão de Compras e Contratos da Prefeitura de Manaus denominado 
Compras Manaus, que tem como objetivo estabelecer e implementar 
políticas e diretrizes relativas às atividades administrativas de aquisições, 
contratos, recebimento de materiais e movimentação de estoque, no âmbito 
da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 

 
§ 1º O sistema de que trata o caput deste artigo tem, 

ainda, os seguintes objetivos: 
 
I – reduzir custos municipais; 
 
II – melhorar a qualidade das compras municipais; 
 
III – promover o aprimoramento e a integração dos 

sistemas informatizados relativos às atividades administrativas citadas 
no caput deste artigo; 

 
IV – otimizar a integração com o sistema municipal de 

orçamento e finanças; 
 
V – priorizar a automatização dos processos de aquisições 

de materiais e contratações de serviços. 
 
§ 2º O Compras Manaus compreende estrutura funcional, 

aplicativos informatizados e instrumentos normativos ligados à 
administração de aquisições, contratos, recebimento de materiais e 
movimentação de estoques, dele fazendo parte: 

I – órgão coordenador: Secretaria Municipal de Finanças, 
Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, através da 
Unidade Gestora de Compras Municipais – UGCM; 

 
II – órgão gerenciador do registro de preços: SEMEF, 

através da UGCM; 
 
III – Comissão Municipal de Licitação – CML, integrante da 

estrutura organizacional da Casa Civil; 
 
IV – órgãos executores: todos os órgãos da administração 

direta, autarquias e fundações do âmbito do Poder Executivo Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS CENTRAIS 

 
Seção I 

Da Competência do Órgão Coordenador 
 

Art. 2º Compete ao órgão Coordenador do Compras 
Manaus: 

 
I – gerir: 
 

a) o Sistema Eletrônico de Gestão de Compras Municipais 
- solução tecnológica para a gestão de aquisições de materiais e 
contratações de serviços; 

 

b) o Sistema Eletrônico de Gestão de Contratos - solução 
tecnológica para a gestão de contratos, exceto aqueles relacionados a 
obras e serviços de engenharia; 

 
c) o Sistema Eletrônico de Gestão de Estoques - solução 

tecnológica para a gestão de estoques nos almoxarifados, depósitos, 
centros de distribuição ou similares; 

 
II – orientar e supervisionar as contratações; 
 
III – catalogar materiais e serviços destinados a subsidiar 

os processos de aquisição de materiais e contratação de serviços; 
 
IV – coordenar estudos e implantar padronização de 

materiais e serviços; 
 
V – desenvolver e implantar a metodologia de pré-

qualificação de materiais, garantindo padrões de desempenho e qualidade; 
 
VI – definir preços máximos para itens de materiais e 

serviços padronizados; 
 
VII – realizar pesquisa de mercado para lançamento no 

banco de preços a fim de subsidiar os processos de aquisições de 
materiais e contratações de serviços; 

 
VIII – acompanhar, supervisionar e inspecionar o 

recebimento dos materiais adquiridos pelos órgãos executores; 
 

IX – inspecionar os locais de guarda dos materiais e 
orientar a gestão de estoques; 
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X – expedir atos normativos e instruções técnicas a 
respeito de suas atividades; 

 
XI – orientar e supervisionar a gestão de contratos, exceto 

nos casos de obras e serviços de engenharia; 
 
XII – divulgar os resultados e o desempenho das compras 

públicas, promovendo a transparência e o controle dos gastos públicos. 
 

Seção II 
Do Órgão Gerenciador do Registro de Preços 

 
Art. 3º O órgão gerenciador do registro de preços é o 

responsável pela gestão centralizada do Sistema de Registro de Preços 
no âmbito do Poder Executivo Municipal e suas competências serão 
definidas em regulamento próprio. 
 
 

Seção III 
Do Órgão Central de Licitações 

 
Art. 4º Todas as licitações no âmbito do Poder Executivo 

Municipal serão realizadas pela CML. 
 

CAPÍTULO III 
DAS COMPRAS MUNICIPAIS 

 
Seção I 

Da Ferramenta Informatizada de Compras 
 

Art. 5º Os órgãos executores devem realizar, de forma 
obrigatória, as aquisições de materiais e contratações de serviços, seja 
por licitação ou dispensa, através do Sistema Eletrônico de Gestão de 
Compras da Prefeitura de Manaus, disponibilizado na web. 

 
§ 1º É facultada a utilização do Sistema Compras Manaus 

para as licitações, dispensas ou inexigibilidade relativas a obras e 
serviços de engenharia. 

 
§ 2º O Sistema Compras pode ser acessado através do 

endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br. 
 
§ 3º O órgão coordenador do Compras Manaus é 

responsável pela habilitação de acessos ao Sistema. 
 
§ 4º O Sistema Compras Manaus implementa as funções 

de Requisição de Material e Serviço, Gestão de Catálogo de Materiais e 
Serviços, Gestão de Banco de Preços, Planejamento e formalização de 
processos de aquisição de materiais e contratações de serviços, Gestão 
do Sistema de Registro de Preços, Cadastro de Fornecedores, 
Realização de Processos Licitatórios e Controle da Entrega de Materiais. 

 
§ 5º O órgão coordenador adotará providências para 

possibilitar a inclusão dos registros de compras por adiantamento pelos 
órgãos executores no sistema Compras Manaus, realizando integração 
entre sistemas informatizados, se necessário. 

 
Art. 6º Aplicar-se-ão às compras efetuadas através do 

Sistema Compras Manaus, as normas e procedimentos estabelecidos 
neste Decreto e na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, 
subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

Seção II 
Da Catalogação e Padronização de Materiais e Serviços 

 
Art. 7° O órgão coordenador do Compras Manaus é o 

gestor do Catálogo de Materiais e Serviços da Prefeitura de Manaus. 
 
Art. 8º Para fins deste Decreto considera-se: 

 
I – catalogação: conjunto de tarefas, normas e 

procedimentos para a coleta de dados técnicos para o estabelecimento 
da identificação e codificação de itens de uso da administração direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal e sua ordenação 
na forma de um catálogo informatizado; 

II – padronização: conjunto de tarefas, normas e 
procedimentos para compatibilizar, por meio de estudos técnicos, 
especificações e características mínimas de desempenho e qualidade 
para materiais e serviços comuns pretendidos pela administração direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal. 

 
§ 1° Os materiais e serviços serão identificados pela 

denominação catalogada ou padronizada e a especificação contendo 
informações necessárias e suficientes para estabelecer a identidade com 
os itens de suprimentos utilizados e se transformar em fonte de consulta 
para a elaboração de requisições, estatísticas de consumo e 
consolidação de inventários. 

 
§ 2° Os itens de material e de serviços identificados 

receberão um código numérico, atribuído pela unidade responsável pela 
gestão do Catálogo de Materiais e Serviços da Prefeitura de Manaus. 

 
§ 3° O Catálogo de Materiais e Serviços do Sistema 

Compras Manaus, contendo o código, o nome padronizado e a 
especificação identificadora dos itens registrados, deverá ser 
disponibilizado por meio eletrônico, para acesso e consulta de todos os 
usuários do Sistema Eletrônico de Gestão de Compras e Contratos. 

 
§ 4° O gestor do Catálogo deverá identificar parâmetros, 

critérios e condições dos itens de materiais e serviços que melhor 
atendam aos interesses da Administração Pública Municipal e os que 
sejam passíveis de padronização. 

 
§ 5° As especificações catalogadas ou padronizadas 

deverão guardar estreita relação com a linguagem comercial 
predominante, a fim de viabilizar o acompanhamento sistemático das 
linhas de produtos, em nível nacional e os preços praticados no 
mercado, visando à integração com o Banco de Preços. 

 
§ 6° Os itens que efetivamente não constarem do catálogo 

informatizado deverão, no encaminhamento da solicitação de 
catalogação ao gestor do Catálogo de Materiais e Serviços, estar 
pormenorizadamente especificados, com indicação de endereço 
eletrônico para consulta de catálogo técnico. 

 
Art. 9º As requisições de compras ou de contratação de 

serviços serão elaboradas pelos órgãos executores utilizando, 
obrigatoriamente, os códigos e especificações constantes do Catálogo 
de Materiais e Serviços da Prefeitura de Manaus. 
 

§ 1° Quando a aquisição ou contratação se referir a item não 
constante do Catálogo de Materiais e Serviços, seja para contratação 
direta ou mediante licitação, o órgão executor interessado deverá 
encaminhar ao órgão coordenador, para prosseguimento do processo, as 
informações e detalhes do item pretendido, para fins de catalogação. 
 

§ 2° Em se tratando de material assemelhado ou com 
pequenas alterações em item já catalogado, uma nova inclusão ficará 
condicionada à demonstração da existência do novo item no mercado ou 
à comprovação de que o item catalogado não atende à finalidade ou 
aplicação pretendida pelo solicitante. 
 

Seção III 
Do Planejamento de Compras 

 
Art. 10. O Plano de Compras é um documento virtual que 

servirá de referência para criação dos processos de compras do 
exercício. 

 
§ 1º O Plano de Compras deverá ser elaborado pelo órgão 

executor, bem como aprovado por seu respectivo ordenador de despesa, 
até o dia 31 de dezembro do ano anterior de referência. 

 
§ 2º O Plano de Compras conterá estimativa de gasto por 

produto com base nos preços constantes do Banco de Preços ou, na 
ausência destes, em pesquisa realizada diretamente pelo órgão 
executor. 

 
§ 3º Fica vetada a aquisição de item não constante do 

Plano de Compras, independentemente da modalidade adotada. 
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§ 4º O Plano de Compras poderá ser revisto no decorrer 
exercício, desde que autorizado pelo ordenador da despesa do órgão 
executor. 

 
§ 5º Para elaboração do Plano de Compras o órgão 

coordenador, quando possível, disponibilizará eletronicamente e de 
forma estruturada, todas as informações relativas às aquisições 
constantes dos bancos de compras, materiais recebidos e 
movimentação de estoques, bem como os preços atualizados para os 
produtos. 
 

Seção IV 
Do Banco de Preços 

 
Art. 11. O órgão coordenador do Compras Manaus é o 

gestor do Banco de Preços da Prefeitura de Manaus. 
 
Art. 12. O Gestor do Banco de Preços é responsável pela 

manutenção dos preços dos itens, com base nos registros dos preços 
praticados e na pesquisa de mercado. 

 
§ 1° Entende-se por preços praticados aqueles vencedores 

de licitações públicas em qualquer modalidade, bem como os resultantes 
de contratações diretas, no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

 
§ 2° Entende-se por preços pesquisados no mercado 

aqueles obtidos através das seguintes fontes: 
 
I – banco de dados da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

mantido pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/AM e 
disponibilizado à Prefeitura de Manaus, mediante convênio a ser 
firmado; 

 
II – bancos de preços ou atas de registro de preços de 

outras instituições públicas; 
 
III – tabelas oficiais, quando for o caso; 
 
IV – empresas que comercializam os produtos nos 

mercados local, regional e nacional; 
 
V – valores limites para a contratação de serviço das 

categorias profissionais correspondentes, para os custos de mão-de-
obra. 

 
Art. 13. Por ocasião da inclusão de preços de algum 

produto ou serviço no Banco de Preços, deverá ser observado se a 
característica desse produto ou serviço e sua unidade de 
comercialização correspondem, de fato, às do item do Catálogo de 
Material e Serviço ao qual está sendo relacionado, visando evitar 
distorções. 

 
Art. 14. Compete ao órgão executor a realização de 

pesquisa de mercado para aquisição de bens ou contratação de 
serviços, nos casos de: 

 
I – licitação nas modalidades de convite, tomada de 

preços, concorrência e pregão, exceto quando processadas para 
sistema de registro de preços; 

 
II – dispensa de licitação e inexigibilidade; 
 
III – demonstração de vantajosidade através de planilhas 

comparativas para renovação contratuais e adesões à atas de registro 
de preços. 
 

§ 1º Compete exclusivamente à UGCM/SEMEF a 
realização de pesquisa de mercado para as modalidades licitatórias de 
concorrência e pregão para Sistema de Registro de Preços. 
 

§ 2º Quando a realização de pesquisa de mercado para as 
modalidades licitatórias de convite, tomada de preços, concorrência e 
pregão for inviável, o órgão executor poderá, mediante justificativa, 
solicitar a realização de pesquisa ao órgão gestor do banco de preços 
através do Sistema Compras Manaus. 

§ 3º Caso não seja comprovada a inviabilidade de realização 
de pesquisa por parte do órgão executor o órgão coordenador poderá, via 
Sistema Compras Manaus, realizar o cancelamento do pedido. 

 
§ 4º Para a realização das pesquisas de mercado descritas 

neste artigo, deverá o órgão consultar os preços disponíveis no banco de 
preços do Sistema Compras Manaus, para fins de orientação quanto ao 
valor máximo a ser contratado pela Administração. 

 
§ 5º Somente na ausência de preços válidos é que o órgão 

executor poderá realizar pesquisas fora do sistema, devendo obter 
preços conforme a orientação do art. 12, § 2°, deste Decreto. 

 
§ 6° Todos os valores obtidos deverão respeitar os preços 

máximos fixados pela UGCM/SEMEF, quando houver. 
 
Art. 15. Sempre que possível, o Banco de Preços conterá 

informações sobre prazo de validade da pesquisa de preços. 
 

Seção V 
Do Recebimento de Materiais e Gestão de Estoques 

 
Art. 16. O órgão coordenador é o responsável pelo 

controle de recebimento de materiais e gestão de estoques, nos termos 
definidos em regulamento próprio. 
 

Seção VI 
Do Sistema de Registro de Preços 

 
Art. 17. Sempre que possível, a aquisição de materiais e 

contratação de serviços será realizada através de registro de preços, 
obedecidas as regras estabelecidas no regulamento próprio, hipótese em 
que o órgão gerenciador do registro de preços deverá reunir as 
necessidades de todos os órgãos executores visando obter ganhos em 
razão da escala. 
 

Seção VII 
Das Aquisições de Pequeno Valor 

 
Art. 18. Fica instituída a sistemática de Compras 

Eletrônicas – CEL, para as aquisições de bens e contratação de serviços 
de pequeno valor pelos Órgãos Executores. 

 
§ 1° Caracterizam-se como bens e serviços de pequeno 

valor aqueles que se enquadram na hipótese de dispensa de licitação 
prevista no inc. II e no § 1° do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, e alterações 
posteriores, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma compra 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

 
§ 2° A utilização da sistemática prevista no caput deste 

artigo será obrigatória de acordo com cronograma definido pelo órgão 
coordenador. 

 
Art. 19. A CEL é um módulo do Sistema de Gestão de 

Compras do Município, disponibilizado na web. 
 
§ 1º O sistema eletrônico de compras permitirá o 

encaminhamento eletrônico de propostas de preços, podendo ainda, a 
critério do órgão executor comprador, ocorrer apresentação de lances 
sucessivos de preços, em sessão pública virtual, em valor inferior ao 
último registrado, durante o período indicado no instrumento 
convocatório da compra eletrônica. 
 

§ 2º A compra eletrônica será conduzida pelo respectivo 
órgão executor comprador, observado o disposto nos artigos 5º e 14 
deste Decreto. 

 
§ 3º Os instrumentos convocatórios, elaborados para 

formalização das compras eletrônicas, permanecerão disponíveis para 
recepção de propostas e lances por período nunca inferior a quatro horas. 

 
Art. 20. Serão previamente credenciados perante o provedor 

do sistema, a autoridade competente para homologação da contratação e os 
servidores designados para a condução dos procedimentos relativos às 
compras eletrônicas, através de solicitação dos respectivos órgãos. 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3812 | Página 4 
 

§ 1º O credenciamento de que trata o caput deste artigo dar-
se-á pela efetiva atribuição de senha pessoal, sigilosa e intransferível para 
acesso ao Sistema. 

 

§ 2º O cancelamento da senha de acesso deverá ser 
solicitado ao provedor do Sistema, oficialmente, pela autoridade 
competente para homologação da contratação. 

 

§ 3º Constatada a quebra de sigilo ou quaisquer outras 
situações que justifiquem a necessidade de alteração ou cancelamento 
da senha de acesso, o fato deve ser comunicado, imediatamente, ao 
provedor do sistema, para as providências necessárias. 

 

§ 4º Os membros da equipe de compras eletrônicas 
deverão ser designados mediante portaria publicada pela autoridade 
competente do órgão executor. 

 

Art. 21. Caberá ao fornecedor: 
 

I – credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, 
para obtenção da senha de acesso ao sistema eletrônico de compras; 

 

II – submeter-se às presentes exigências, assim como aos 
termos de participação e condições de contratação constantes no 
instrumento convocatório; 

 

III – acompanhar as operações no sistema durante a 
sessão pública virtual, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas ou de sua desconexão com o Sistema; 

 

IV – responsabilizar-se pelas transações que forem 
efetuadas em seu nome, no sistema, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances, assim como os riscos inerentes ao 
uso indevido de sua senha de acesso. 

 

Parágrafo único. A utilização da senha pessoal de que 
trata o inc. I deste artigo será de responsabilidade exclusiva do 
fornecedor, incluindo qualquer transação efetuada por ele ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do Sistema nem ao órgão 
promotor da compra responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

 
Art. 22. A CEL será regida pelas seguintes regras: 
 

I – os instrumentos convocatórios, referentes às compras 
eletrônicas, serão divulgados no Sistema Compras Manaus; 

 

II – no instrumento convocatório deverá constar a 
identificação do órgão promotor da compra, a especificação do objeto a 
ser adquirido, as quantidades requeridas, as condições de contratação, o 
endereço onde ocorrerá o processo de compra, o prazo e o local de 
entrega, o prazo de pagamento, as datas, horários e prazos para 
realização das etapas do processo de compra, as condições de 
participação e as regras e as condições de pagamento; 

 

III – os fornecedores credenciados interessados em 
participar do processo da compra eletrônica deverão enviar suas 
propostas de preços, utilizando para tanto, exclusivamente, o sistema 
eletrônico de compras, sendo consideradas inválidas as propostas 
apresentadas por quaisquer outros meios estranhos a este; 

 

IV – as referências de horários, no instrumento 
convocatório e durante a sessão pública virtual, observarão o horário 
local de Manaus/AM, o qual será registrado no Sistema e na 
documentação pertinente; 

 
V – a participação na compra eletrônica dar-se-á, 

exclusivamente, após a digitação da senha privativa do fornecedor e 
subsequente encaminhamento, por meio do Sistema, de proposta de preço 
e de lances, em data e horário previstos no instrumento convocatório; 

 
VI – caso tenha sido previsto no instrumento convocatório, 

o coordenador da compra eletrônica fará a abertura da sala de disputa, 
quando os fornecedores classificados poderão formular lances de menor 
valor, sendo informados, imediatamente, sobre o seu recebimento com a 
indicação do respectivo horário e valor; 

VII – somente serão aceitos novos lances, cujos valores 
forem inferiores ao do último lance registrado no Sistema; 

 

VIII – a proposta de preço, bem como os lances subsequentes 
deverão ser registrados, em reais, para a quantidade total de cada bem; 

 

IX – durante o transcurso da sessão pública virtual, os 
fornecedores participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance que tenha sido apresentado pelos demais participantes, 
vedada a identificação do detentor do lance; 

 

X – após o término do tempo determinado para a disputa, o 
sistema avisará a respeito do encerramento iminente, enquanto que o 
prazo para o encerramento automático da disputa ocorrerá em até 30 
(trinta) minutos após o término do tempo determinado para a disputa, 
aleatoriamente, a critério do sistema; 
 

XI – é vedada a participação de consórcios e de empresas 
impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Art. 23. O fornecedor melhor classificado será considerado 
vencedor, devendo, para efeitos de homologação do processo, ser 
verificada, pelo órgão promotor da compra, as exigências legalmente 
previstas e as constantes no instrumento convocatório. 

 

Art. 24. A contratação será formalizada pela emissão de 
nota de empenho, que será encaminhada ao fornecedor. 

 

Art. 25. Em caso de manifestação de desistência do 
fornecedor fica caracterizado o descumprimento total da obrigação 
assumida, consoante o estabelecido no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, 
de 1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

Art. 26. O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar a execução do fornecimento, estará sujeito às sanções 
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, sem prejuízo do eventual 
cancelamento da nota de empenho. 

 

Art. 27. O pagamento decorrente da compra eletrônica 
será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da 
entrega do bem ou execução do serviço, acompanhado da respectiva 
nota fiscal ou fatura. 

 

Art. 28. Se a contratada inadimplir as obrigações 
assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos 
artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
 

Art. 29. O órgão contratante, em caso de inadimplemento 
da parte contratada, deverá, ainda, cancelar a Nota de Empenho 
decorrente da compra eletrônica, sem prejuízo das penalidades previstas 
nos subitens anteriores e de outras previstas em lei. 
 

Art. 30. A contratada estará obrigada a efetuar, a qualquer 
tempo, a substituição de bem rejeitado ou reparo do serviço contratado, se 
este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às 
especificações constantes do instrumento convocatório, 
independentemente da quantidade rejeitada. 
 

Art. 31. As informações adicionais pertinentes aos 
processos de compra poderão ser obtidas no órgão promotor da compra 
eletrônica, a partir da divulgação do instrumento convocatório, sendo 
resolvidos, os casos omissos, pela sua unidade competente de compras. 

 

Parágrafo único. Caberá ao órgão coordenador do Compras 
Manaus prover, para os órgãos executores, treinamento, orientação e 
esclarecimentos necessários à operacionalização das compras eletrônicas. 

 

Art. 32. Aplicam-se, subsidiariamente, para essas 
aquisições de bens e contratação de serviços de pequeno valor, as 
normas das Leis Federais nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CONTRATOS 

 

Art. 33. O órgão coordenador Compras Manaus é o 
responsável por elaborar políticas, normatizar, padronizar, orientar e 
supervisionar a gestão de contratos nos órgãos executores, nos termos 
definidos em regulamento próprio. 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 34. As políticas e diretrizes, nelas incluindo o 

cronograma para implantação nos órgãos da Administração Pública 
Municipal, definidas pelo órgão coordenador do Compras Manaus de 
que trata este Decreto serão submetidas à apreciação do Secretário 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno e 
aprovadas mediante ato específico. 

 
Art. 35. As atividades desempenhadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde – SEMSA pertinentes à catalogação de materiais e 
serviços, pesquisa de mercado e instrução processual para obtenção de 
Ata de Registro de Preços, em razão do conhecimento técnico específico 
da área de saúde, permanecerão sob competência desse órgão, o qual 
estará vinculado ao Sistema Compras Manaus, sob gerenciamento da 
UGCM/SEMEF. 

 
Art. 36. Os processos de compras poderão ser 

constituídos e armazenados em meio eletrônico, desde que os atos que 
o compõem sejam assinados eletronicamente por meio de certificação 
digital, emitida por autoridade certificadora credenciada, na forma da 
legislação pertinente. 

 
Parágrafo único. Os processos de compra constituídos e 

armazenados em meio eletrônico serão válidos para todos os efeitos 
legais, inclusive para comprovação e prestação de contas. 

 
Art. 37. Os processos e demais documentos físicos e em 

mídia oriundos das atividades do Departamento de Patrimônio e Banco de 
Preços, pertinentes à Divisão de Materiais, Divisão de Banco de Preços, 
Gerência de Registro de Preços e Gerência de Cotação de Preços, então 
pertencentes à estrutura da SEMAD, passarão a compor a estrutura da 
Unidade Gestora de Compras Municipais no âmbito da SEMEF. 

 
Art. 38. Os processos administrativos, licitatórios e demais 

correlacionados ao Sistema Compras Manaus, que estejam em trâmite 
junto à SEMAD, passarão a ser de responsabilidade da SEMEF por meio 
da UGCM, a partir da data da vigência do presente decreto. 

 
Parágrafo único. As Atas de Registro de Preços vigentes, 

oriundas da SEMAD, passarão a ser gerenciadas pela SEMEF, por meio 
da UGCM. 

 
Art. 39. As obrigatoriedades estabelecidas neste decreto 

passarão a viger para cada órgão executor após conclusão dos 
treinamentos de todos os módulos integrantes do Sistema Compras 
Manaus, os quais serão gradativamente definidos através de resolução. 
 

Art. 40. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o Decreto nº 3.209, de 06 de novembro de 2015, sem prejuízo 
dos atos constituídos até a data de publicação deste Decreto. 
 

Art. 41. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

DECRETO Nº 3.271, DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

ESTABELECE normas e procedimentos 
para a realização do Censo Previdenciário 
dos servidores públicos efetivos, ativos, 
inativos e pensionistas da Administração 
Direta e Indireta do Município, e de seus 
respectivos dependentes, e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 

competência que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de se ter uma base 

atualizada de dados funcionais, financeiros e cadastrais, de servidores 
ativos, inativos, pensionistas e dependentes; 

 
CONSIDERANDO o interesse em obter uma análise 

segura do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município e a correta estimativa de compensações 
previdenciárias a serem realizadas pelo RPPS; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de efetiva participação 

do RPPS municipal no Cadastro Nacional de Informações Sociais de 
Regime Próprio de Previdência Social – CNIS/RPPS, e no Sistema 
Previdenciário de Gestão de Regimes Públicos de Previdência Social do 
Ministério da Previdência – SIPREV/Gestão; 

 
CONSIDERANDO a atual desatualização do banco de 

dados Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social do 
Município – SISPREV; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.238, de 15 de abril de 

2013, que institui o Programa de Melhoria da Qualidade dos Dados dos 
servidores Públicos do Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO que o último Censo Previdenciário 

ocorreu em 2011, sem implementação digital de dados e, desde então, a 
base funcional, financeira e cadastral de servidores ativos não sofreu 
atualizações anuais; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta do Processo nº 

2015/16658/16596/05339, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos deste Decreto, as 
normas e procedimentos para a realização do Censo Previdenciário, dos 
servidores públicos efetivos da Administração Direta e Indireta do 
Município, assim entendidos os servidores ativos, inativos, pensionistas, 
e seus respectivos dependentes. 

 
Art. 2º O Censo Previdenciário tem caráter  

obrigatório, devendo os segurados de que trata o art. 1º deste Decreto 
prestar, no prazo estabelecido em norma específica, todas as 
informações requisitadas, em questionário próprio, assim como os 
documentos comprobatórios que se fizerem necessários, sendo 
considerada falta grave deixar, injustificadamente, de submeter-se ao 
Censo, ou negar-se a prestar as informações ou documentos 
necessários. 

 
§ 1º Os segurados estão obrigados a apresentar as vias 

originais de seus documentos pessoais, de dependentes ou relativos à 
atividade profissional em outros regimes. 

 
§ 2º O preenchimento do questionário específico e a 

entrega de documentos somente podem ser feitos por procurador nos 
seguintes casos: 

 
I – afastamento do servidor para qualificação profissional 

fora do Estado; 
 
II – lotação em órgão municipal que funcione em outro 

Estado da Federação; 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3812 | Página 6 
 

III – disposição para outros órgãos Estaduais ou Federais 
com sede fora do Estado do Amazonas; 

 
IV – comprovado domicílio de aposentado ou pensionista 

em outro Estado da Federação. 
 
Art. 3º Sujeitar-se-á às sanções previstas no incisos II e IV 

do art. 216 combinado com o art. 218, parágrafo único, II, alíneas a, b, c, 
d, e, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor que: 

 
I – findo o período determinado para coleta de dados, 

injustificadamente, deixar de prestar as informações requisitadas ou os 
documentos complementares comprobatórios; 

 
II – prestar informações falsas ou omitir dados pessoais, 

funcionais ou sobre dependentes, que devam necessariamente ser 
declarados. 

 
Parágrafo único. A aplicação da penalidade de que trata 

este artigo observará o disposto nos artigos 231 e 232 da Lei nº 1.118, 
de 1971. 

 
Art. 4º Compete ao Diretor-Presidente da Manaus 

Previdência: 
 
I – definir a quantidade de postos de atendimento para a 

realização do Censo Previdenciário, indicando endereços, horários de 
funcionamento e prazos para o atendimento dos segurados; 

 
II – elaborar e divulgar a lista de documentos obrigatórios a 

serem apresentados no recenseamento; 
 
III – fiscalizar o trabalho da empresa contratada para a 

realização do Censo Previdenciário. 
 
Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta do Município de Manaus devem cooperar, no âmbito de suas 
respectivas competências, com a execução do Censo, inclusive 
facilitando a divulgação e atendendo ao disposto neste Decreto. 

 
§ 1º Observados os locais e prazos de funcionamento dos 

postos de atendimento, estabelecidos em norma específica, os Titulares 
de cada órgão da Administração Direta e Indireta indicarão um servidor 
do Setor de Recursos Humanos a quem se devem reportar a 
coordenação geral do Censo e os funcionários da empresa contratada. 
 

§ 2º Para os fins tratados no § 1º deste artigo, a Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA indicarão um representante em cada distrito. 

 
Art. 6º Para fins de cumprimento deste Decreto, os setores 

de recursos humanos da Administração Direta e Indireta ficam obrigados 
a fornecer: 

 
I – documentos funcionais dos servidores, que  

estiverem em seus arquivos e forem requisitados pela coordenação do 
Censo; 

 
II – acesso às pastas funcionais, pela coordenação geral 

do Censo e pelos funcionários da empresa contratada, para consulta ou 
digitalização de documentos cadastrais, funcionais ou financeiros, caso 
necessário. 

 
Parágrafo único. Norma específica do Diretor-Presidente 

da Manaus Previdência estabelecerá o cronograma de apresentação e 
digitalização dos documentos obrigatórios a serem fornecidos 
diretamente à empresa contratada, mediante a assinatura de termo de 
responsabilidade pela conservação, guarda e devolução, na ordem e 
estado em que foram entregues. 

 
Art. 7º A Manaus Previdência fará a mais ampla 

divulgação do Censo Previdenciário, em mídia oficial e social,  
visando a sensibilizar os servidores sobre a importância do 
recadastramento. 

Art. 8º O Censo resultará no armazenamento de dados em 
um sistema de informações dos servidores públicos ativos, inativos, 
pensionistas e demais dependentes segurados obrigatórios do Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Manaus, 
constituindo um banco de dados geral, de que constem as seguintes 
informações: 

 
I – cadastrais: dados pessoais, seja servidor ativo, inativo, 

pensionista ou dependente; 
 
II – funcionais: vínculos funcionais, tempos de contribuição, 

aposentadorias adquiridas, histórico funcional, cargos e carreiras, 
inclusive se prestados em outros regimes previdenciários; 

 
III – financeiras: base de cálculo, valor de contribuições 

previdenciárias e benefícios recebidos. 
 
Art. 9º Para fins de análise financeira e atuarial, os 

vínculos funcionais prestados a outros regimes devem, obrigatoriamente, 
ser declarados pelos servidores ativos. 

 
§ 1º O documento hábil à averbação do tempo de 

contribuição referente aos vínculos de que trata o caput deste artigo é a 
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC. 

 
§ 2º Ainda que o servidor ativo não pretenda averbar, de 

imediato, o tempo laboral prestado a outros regimes previdenciários, fica 
obrigado a declarar o período respectivo, e a apresentar extrato 
comprobatório de tais vínculos. 

 
Art. 10. Concluído o Censo Previdenciário de que trata 

este Decreto, e atualizado o banco geral de dados dos servidores do 
município de Manaus, será obrigatório o recadastramento anual de 
servidores ativos, com vistas à atualização de dados cadastrais, 
financeiros, funcionais e de seus dependentes, visando à permanente 
atualização das pastas funcionais, observando-se ainda: 

 
I – o recadastramento de que trata o caput deste artigo 

será feito pelo setor de recursos humanos de cada órgão da 
Administração Direta e Indireta do Município; 

 
II – eventuais alterações de dados cadastrais, financeiros, 

ou funcionais serão obrigatoriamente implementados no SISPREV, para 
fins de subsidiar a análise financeira e atuarial; 

 
III – a Manaus Previdência expedirá, em cada exercício, 

ato de que constem as orientações necessárias ao recadastramento 
anual de servidores ativos, produzindo eficácia em relação a todos os 
órgãos da Administração Direta e Indireta do Município. 

 
Parágrafo único. O recadastramento anual de 

aposentados, pensionistas, e de seus respectivos dependentes, segue o 
disposto em lei específica. 

 
Art. 11. Revogadas as disposições em contrário, este 

Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Manaus, 19 de janeiro de 2016. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 
competência que lhe outorga o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 116/2015-
CPRD/SEMAD, subscrito pelo Presidente da CPRD, e a Comunicação 
Interna nº 895/2015 – DIRH subscrita pela Diretora de Sistema de 
Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão – SEMAD; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2015/16568/16596/05336, resolve 

 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 15 a  

26-10-2015, o servidor DENIEL RODRIGO BENEVIDES DE QUEIROZ, 
matrícula 118.161-0 B, a responder cumulativamente pelas atribuições do 
cargo de Membro Titular da Comissão Permanente de Regime Disciplinar - 
CPRD, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO–SEMAD, com direito 
a percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição 
ao titular JANARY YOSHIZO KATO YOKOKURA, afastado em virtude de 
férias regulamentares. 
 

Manaus, 19 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.017, de 20 de fevereiro 
de 2015, que prorroga o prazo de vigência da Comissão Especial de 
Divulgação e Orientação da Política de Limpeza Pública – CEDOLP; 

CONSIDERANDO o que consta no Processo  
nº 2016/16568/16596/00137, 

 
RESOLVE: 

 
I – CONSIDERAR DISPENSADA, a contar de 12-01-2016, 

a senhora FRANCYSJANE SANTOS ARAÚJO da função de Membro 
da Comissão Especial de Divulgação e Orientação da Política de 
Limpeza Pública – CEDOLP/SEMULSP, criada pelo Decreto nº 2.184, de 
14 de março de 2013; 
 

II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 12-01-2016, 
o senhor PEDRO VIANA DE CARVALHO para exercer a função 
mencionada no item I deste Decreto. 
 

Manaus, 19 de janeiro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 686, de 03 de novembro 

de 2010, alterado pelo Decreto nº 764, de 21 de fevereiro de 2011, que 
constitui a Comissão de Licitação no âmbito da Fundação de Apoio ao 
Idoso Dr. Thomas; 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da 
Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo  

nº 2016/5189/10469/00001, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR DISPENSADOS, a contar de              
04-01-2016, os senhores abaixo identificados, da Comissão de Licitação 
da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas: 
 

NOME FUNÇÃO 

Julio Cezar Rodrigues Lima Presidente 

José de Souza Melo Junior Membro 

Nelson Nazareno da Silva Rodrigues Membro 

Michelle Pereira Cruz Assessor Jurídico 

Maria do Perpétuo Socorro Nunes Secretário 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADOS, a contar de               

04-01-2016, os senhores abaixo identificados, para comporem a 
Comissão de Licitação da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas: 
 

NOME FUNÇÃO 

Nelson Nazareno da Silva Rodrigues Presidente 

Paulo Henrique Rodrigues da Silva Membro 

Alcione Oliveira Rebello Membro 

Julio Cezar Rodrigues Lima Assessor Jurídico 

Ana Paula Nepomuceno Batanhe Secretário 

 
III – CONSIDERAR RECONDUZIDOS, a contar de            

04-01-2016, os senhores abaixo identificados, para comporem a 
Comissão de Licitação da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas: 
 

NOME FUNÇÃO 

Gracilene Costa Celestino Vice-Presidente 

Daniela Galvão Martins Cupello Membro 

 
IV – CONSOLIDAR a composição da Comissão de 

Licitação da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, na forma do 
Anexo Único deste Decreto. 

 
Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 
 

NOME FUNÇÃO 

Nelson Nazareno da Silva Rodrigues Presidente 

Gracilene Costa Celestino Vice-Presidente 

Paulo Henrique Rodrigues da Silva Membro 

Alcione Oliveira Rebello Membro 

Daniela Galvão Martins Cupello Membro 

Júlio Cezar Rodrigues Lima Assessor Jurídico 

Ana Paula Nepomuceno Batanhe Secretário 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 
competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo                    
n° 2016/16568/16596/00168, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de                           
13-01-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei 
nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, os servidores abaixo relacionados, integrantes da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF; 
 

NOME CARGO SIMBOLOGIA 

ERIVELTO LEAL DE OLIVEIRA 
Diretor de Departamento de 

Tributação 
DAS-3 

PAULO RODRIGUES DE   SOUZA Gerente de Lançamento ITBI DAS-1 
 

II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 13-01-2016, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor PAULO 
RODRIGUES DE SOUZA para exercer o cargo de Diretor de 
Departamento de Tributação, simbologia DAS-3, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, 
objeto da Lei nº 2.054 de 29-10-2015. 
 

Manaus, 19 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 
competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo  
nº 2016/16568/16596/00183, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de                    
18-01-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da               
Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, os servidores abaixo relacionados, integrantes da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS: 
 

NOME CARGO SIMBOLO 

DANIELLE KRISTINA NEVES DOS SANTOS Diretor de Área DAS-4 

LUCAS KOSVOSKI DE OURIQUE Chefe de Divisão DAS-2 

 

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 18-01-2016, nos 
termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo 
relacionados para exercerem cargos em comissão, integrantes da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, objeto da Lei Delegada nº 15, de 31-7-
2013, combinado com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015. 

NOME CARGO SIMBOLO 

LUCAS KOSVOSKI DE OURIQUE Diretor de Área DAS-4 

DANIELLE KRISTINA NEVES DOS SANTOS Chefe de Divisão DAS-2 

 
Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 

 
DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 

 
O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 

competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo  
nº 2016/16568/16596/00184, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 18-01-2016, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118,             
de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, a servidora RACHEL NUNES DE MELO MESSA do cargo de 
Diretor de Departamento, simbologia DAS-3, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS: 
 

II – NOMEAR, a contar de 1º-02-2016, nos termos do              
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, a senhora ALCIONE SARMENTO 
TRANCOSO para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, objeto da Lei 
Delegada nº 15, de 31-7-2013, combinado com a Lei nº 1.975,                        
de 29-04-2015. 

 
Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.196, de 31 de 
dezembro de 2007, republicada no DOM nº 1886, de 22 de janeiro de 
2008; 
 

CONSIDERANDO que a duração do mandato dos 
Conselheiros será de três anos, a contar da data da designação, sendo 
permitida a recondução conforme o disposto no art. 8º do Decreto  
nº 4.077, de 02 de fevereiro de 1998; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.178, de 12 de março de 
2013; 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo  
n° 2016/16568/16596/00267, resolve 
 

CONSIDERAR RECONDUZIDOS, a contar de 1º-01-2016, 
os senhores abaixo relacionados para comporem o CONSELHO 
MUNICIPAL DE DESPORTOS – CMD, instituído pela Lei nº 419, de 29 
de dezembro de 1997: 
 

REPRESENTAÇÃO NOME 

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte 
e Lazer – SEMJEL 

Rubens Cassote Castro Filho 

José Maria Chagas Barbosa 

Thiago Bento Durante 

Saber Jurídico-Desportivo 
Pedro Augusto de Oliveira 

José Luiz de Araújo Ribeiro 

Federações Estaduais Luiz de Souza Borges 

Clubes os Entidades de Desporto 
Educacional 

Isaac Gomes Benayon 

Imprensa Desportiva Eduardo José Cavalcanti Monteiro de Paula 

Academias de Ginástica Walgren Tadeu Faraco Picanço 

Desporto Comunitário 
Arnaldo dos Santos Andrade 

Amadeu Teixeira Alves 

 
Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 
competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo                    
nº 2016/16568/16596/00181, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR VACÂNCIA, por motivo de falecimento, a 
contar de 03-01-2016, nos termos do art. 103, inc. VII, da Lei nº 1.118, 
de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, o cargo de Chefe de Divisão, simbologia DAS-2, exercido pelo 
senhor VICENTE RICARDO DE ASSIS BEZERRA, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 04-01-2016, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora MARCIA 
NEVES LEITE para exercer o cargo vago mencionado no inc. I deste 
Decreto, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – 
SEMMAS, objeto da Lei Delegada nº 15, de 31-7-2013, combinado com 
a Lei nº 1.975, de 29-04-2015. 

Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 
competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo  
nº 2016/16568/16596/00206, 
 

RESOLVE: 
 

I – EXONERAR, a contar de 1º-02-2016, nos termos do  
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-9-1971 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os servidores abaixo 
relacionados, integrantes da estrutura organizacional da CASA MILITAR: 
 

NOME CARGO SÍMBOLO 

RONILSON LIMA DE OLIVEIRA 
Diretor de Departamento de 
Planejamento e de Gestão 
Orçamentária e Financeira 

DAS-3 

CLEODIVAN MENEZES DE PAULA Chefe de Divisão de Suporte DAS-2 

ALFREDO MONTEIRO LEITE NETO Assessor Técnico II DAS-2 

 
II – NOMEAR, a contar de 1º-02-2016, nos termos do  

art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-9-1971 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados, 
para exercerem cargos em comissão integrantes da estrutura 
organizacional da CASA MILITAR, objeto da Lei Delegada nº 04, de  
31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, 29-04-2015. 
 

NOME CARGO SÍMBOLO 

ALFREDO MONTEIRO LEITE NETO 
Diretor de Departamento de 
Planejamento e de Gestão 
Orçamentária e Financeira 

DAS-3 

FRANCISCA DE NAZARÉ 
ANDRADE DA ROCHA 

Chefe de Divisão de Suporte DAS-2 

ROSE MEIRE BARBOSA CORRÊA Assessor Técnico II DAS-2 

 
Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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DECRETO DE 19 DE JANEIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o Ofício nº 0078/2016 – Diretoria de 

Turismo/MANAUSCULT, que solicita retificação do Decreto de 23 de 
novembro de 2015, em razão das informações prestadas por meio do 
Ofício nº 1413/2015 – Diretoria de Turismo/MANAUSCULT; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo                                      

nº 2016/16568/16596/00236, 
 

RESOLVE: 
 

I – TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 23 de novembro 
de 2015, publicado no DOM nº 3777, de 23-11-2015 que dispensa e 
designa membros para comporem o CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO – COMTUR, vinculado à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT; 
 

II – CONSIDERAR DISPENSADOS, a contar de             
23-11-2015, os senhores abaixo relacionados, do CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR: 
 

REPRESENTAÇÃO MEMBROS 

Instituições de Ensino 
Superior – IES 

Titular: Cláudia Araújo de Menezes Gonçalves 

Suplente: Helen Rita Menezes Coutinho 

 
III – CONSIDERAR DESIGNADOS, a contar de              

23-11-2015, os senhores abaixo relacionados, para  
comporem o CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR, 
vinculado a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 
EVENTOS – MANAUSCULT, criado pela Lei nº 424, de 08 de janeiro de 
1998: 
 

REPRESENTAÇÃO MEMBROS 

Instituições de Ensino 
Superior – IES 

Titular: Márcia Raquel Cavalcante Guimarães 

Suplente: Hamilton Ciro Muratore 

 
Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

l 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6.991/2016 

 
DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 51/2016 – GPG/PGM, 
subscrito pelo Procurador Geral do Município; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2016/16568/16596/00225, resolve 
 
DESIGNAR a servidora JOANA DARC DOS SANTOS 

CORDEIRO, matrícula 118.254-4 A, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Assessor II, 
simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM, no período de 1º-02 
a 1º-03-2016, com direito a percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição a titular EVELLYN PRISCILLA 
OMENA GARCIA, afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6.992/2016 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de viagem a serviço. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o Ofício nº 0109/2016-GS/SEMEF, 

subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno - SEMEF; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2016/16568/16596/00189, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor MAURO GOMES 

DOS SANTOS, matrícula 084.916-2 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Diretor do Departamento de Projetos, simbologia DAS-3, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO – SEMEF, no dia 15-01-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular 
ALESSANDRA NATHACHA MIWA NEVES PINHEIRO, afastada em 
virtude de viagem a serviço. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6.993/2016 

 
EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo, na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de Pessoal e a 

anuência da Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Direitos Humanos - SEMMASDH; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           

nº 2015/11908/11954/00708, resolve 
 

CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de              
16-11-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, a servidora FERNANDA ESTEVES GATTO CORREA, 
PS.Psicologo A-XI, matrícula 122.967-2 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6.994/2016 

 
DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em exercício, no 
uso 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o Ofício nº 0045/2016-

GRH/GS/SEMULSP, subscrito pelo Secretário Municipal de Limpeza 
Urbana - SEMULSP; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2016/16568/16596/00258, 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
PAULO RICARDO ROCHA FARIAS, Secretário Municipal, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA 
URBANA - SEMULSP, no período de 25-01 a 03-02-2015, em virtude de 
férias regulamentares; 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADO o servidor 

EISENHOWER PEREIRA CAMPOS, Subsecretário Municipal de 
Gestão, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo 
mencionado no item I, sem direito à percepção da remuneração inerente 
ao exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular, nos termos 
do parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 2.583, de 23-10-2013; 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6.995/2016 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o Ofício nº 015/2016 – 

GEPES/DAF/CM, subscrito pelo Secretário Municipal Chefe da Casa 
Militar; 

CONSIDERANDO o Despacho, subscrito pela Diretora 
Administrativa e Financeira da Casa Militar; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2016/16568/16596/00131, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA JUNIOR, Secretário Executivo de 
Proteção e Defesa Civil, vinculado a CASA MILITAR, no período de     
04-01 a 02-02-2016, para gozo de férias regulamentares. 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADO o servidor CLAUDIO 

DOS SANTOS BELEM, matricula 113.721-2 H, Diretor de 
Departamento, simbologia DAS-3, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo mencionado no item I, sem direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o 
afastamento legal do titular. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 
 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6.996/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 17-10/2015-

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 1772/2015-SEMED/GS, 

subscrito pela Secretária Municipal de Educação - SEMED; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           

nº 2015/4114/4240/00365, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de 
05-10-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, o servidor PAULO HEBERT DA SILVA ALVES, Professor 
Nível Superior, matrícula 116.415-5 A, integrante do quadro de pessoal 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

II – DETERMINAR o envio dos autos à SEMED para 
notificar o servidor acerca da obrigatoriedade de devolução ou 
ressarcimento ao erário municipal de bem móvel cedido para o trabalho, 
conforme cláusula quarta, parágrafo único do Termo de Cessão 
assinado pela servidora ou encaminhar os autos à PGM para adoção 
das medidas cabíveis. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6.997/2016 
 

CONCEDE licença-prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de     
11 de maio de 2015; 

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

 
CONSIDERANDO a requerimento da servidora, adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata e a anuência do Secretário Municipal de Administração 
Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2015/16330/17148/00327, resolve 
 
CONCEDER, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar de  

10-02-2016, referente ao decênio 1º-06-1997 a 1º-06-2007, LICENÇA-
PRÊMIO a servidora ISABEL CRISTINA REBELO DE ALENCAR, 
Técnico em Contabilidade B-VII-II, matrícula 011.178-3 A, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6.998/2016 
 
 

PRORROGA disposição de servidor na 
forma que especifica. 

 
 

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o art. 111, inc. I, § 1º, da LOMAN e o 

art. 52, inc. I, da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 841/2015 – GP/TCE, 

subscrito pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, que solicita a prorrogação da disposição da servidora adiante 
identificada; 

 
CONSIDERANDO o Ofício nº 4802/2015-DTRAB/SEMSA, 

subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde, que defere o pleito; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da  
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - 
SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2015/1637/5896, 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR PRORROGADOS, pelo período de 
12 (doze) meses, a contar de 1º-01-2016, os efeitos da  
Portaria por Delegação nº 4595/2015, publicada no DOM Edição 
3607, de 12 de março de 2015, que prorrogou à disposição da 
servidora MAILDES BEZERRA MAIA, ES-Cirurgião Dentista E-09, 
matrícula 065.470-1 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA para o TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE/AM, sem ônus para o órgão 
de origem; 

 
II – ESTABELECER, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei   

nº 870 de 21 de julho de 2005, combinado com o art. 13 da Orientação 
Normativa MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009, que o Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM proceda ao desconto, 
recolhimento e repasse das contribuições devidas a Manaus  
Previdência – MANAUSPREV, bem como aos valores correspondentes à 
contribuição patronal. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6.999/2016 
 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
 

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 

 
CONSIDERANDO o Ofício nº 5153/2015-NTRAB/ 

GTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da  
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - 
SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           
nº 2015/01/0184, resolve 

 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de              

31-10-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do  
Município de Manaus, a servidora SHIRLEY MOREIRA DOS  
SANTOS, AS - Auxiliar de Enfermagem C-06, matrícula 088.346-8 A, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.000/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 5153/2015-NTRAB/ 
GTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA; 

 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           
nº 2015/01/0190, resolve 

 
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de              

1º-11-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, o servidor EDMAR BRITTO DE SOUZA JUNIOR,              
AS - Assistente Administração D-01, matrícula 127.347-7 A, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.001/2016 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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CONSIDERANDO o Ofício nº 0096/2016–GABIN/SEMSA, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde - SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2016/16568/16596/00190, 

 
RESOLVE: 

 
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 

HOMERO DE MIRANDA LEÃO NETO, Secretário Municipal, integrante 
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SEMSA, no período de 14-01 a 1º-02-2016, para gozo de férias 
regulamentares; 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADA a servidora LUCILENE 

VASCONCELOS BEZERRA DE SOUZA, Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento, 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 art. 166, parágrafo único, do 
Decreto 2.681, de 26 de dezembro de 2013, durante o afastamento legal 
do titular. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.002/2016 
 
 

PRORROGA disposição de servidor na 
forma que especifica. 

 
 

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o art. 111, inc. I, § 1º da LOMAN 

combinado com o art. 62, inc. I, da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, 
alterada pela Lei nº 1.412, de 20 de janeiro de 2010; 

 
CONSIDERANDO o Ofício nº 825/2015-GP-TJAM, 

subscrito pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do amazonas 
– TJ/AM, que solicita a prorrogação da disposição da servidora adiante 
identificada; 

 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 03/novembro de 

2015 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 1730/2015-SEMED/GS, 

subscrito pela Secretária Municipal de Educação – SEMED; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da  
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - 
SEMAD; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  
nº 2015/4114/4147/06634, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR PRORROGADOS, no período de 1º-01 
a 31-12-2016, os efeitos da Portaria por Delegação nº 4585/2015, 
publicada no DOM Edição 3606, de 11 de março de 2015, que prorrogou 
a disposição da servidora LUCY CHRISTIANE DE SOUZA HOSSAINE 
DO NASCIMENTO, Professor Nível Superior, matrícula 115.506-7 B, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 
– TJ/AM, sem ônus para o órgão de origem; 

 
II – ESTABELECER, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei  

nº 870 de 21 de julho de 2005, combinado com o art. 13 da Orientação 
Normativa MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009, que o Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas – TJ/AM, proceda ao desconto, 
recolhimento e repasse das contribuições devida ao Fundo Único de 
Previdência do Município de Manaus – MANAUSPREVIDÊNCIA, bem 
como aos valores correspondentes à contribuição patronal. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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CASA  MILITAR 

 
 

PORTARIA Nº 002/2016 – GEPES/DAF/CM 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA 
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, 
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS; 
 

R E S O L V E 
 

DETERMINAR que a servidora MARÍLIA SILVA DE 
MELO, Técnico Municipal, matrícula nº. 123.421-8A, perceba as verbas 
relativas ao exercício da Função Gratificada FG-1, de Chefe de Setor, no 
período de 12/01/2016 a 11/03/2016, durante o impedimento da titular 
ROSILDA CORREA DE OLIVEIRA, por motivo de licença médica. 
 

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

Manaus, 18 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA N.º 209/2015 – GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO- SEMEF 
no uso das atribuições que confere o Inciso II, do artigo 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO os termos dos Memorandos nos. 
289/2015-DIATE/GSSR/SEMEF, de 17/12/2015; e 290/2015-
DIATE/GSSR/SEMEF, de 17/12/2015: 
 

R E S O L V E: 
 

DETERMINAR que os servidores abaixo relacionados 
respondam pelas atribuições da Função Gratificada, em virtude do 
afastamento de seus titulares por motivo de férias regulamentares,  com 
direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício das 
Funções: 
 

1. JOÃO PETRA DA SILVA CRUZ, Matrícula nº 080.160-
7A, Assistente Técnico Fazendário, responder pela Função Gratificada 
– FG3, em substituição ao servidor Normando Gomes de Araújo, por 
30 (trinta) dias, no período de 04/01/2016 a 02/02/2016; 
 

2. HUMBERTO CAVALCANTE BELTRÃO, Matrícula 
nº. 002.739-1A, Assistente Técnico Fazendário, responder pela Função 
Gratificada – FG3, em substituição ao servidor Sérgio Lima Bertuccelli 
de Mendonça, por 30 (trinta) dias, no período de 04/01/2016 a 
02/02/2016; 
 

Publique-se e Cumpra-se. 
 

Manaus, 21 de dezembro de 2015. 
 

 

TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 – GERP/SEMAD 

 
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 

Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da 
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata 
supracitada, originada do Processo Administrativo nº 2014/16330/ 
16366/00031, Pregão Presencial nº 208/2014 – CML/PM. Objeto: 
fornecimento de material hidráulico. Informações detalhadas da Ata 
encontram-se disponíveis no DOM nº 3587, de 09/02/2015 e no site 
http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br. 
 

Manaus-AM, 14 de janeiro de 2016. 

 
 
 

SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015 – GERP/SEMAD 

 
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 

Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da 
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata 
supracitada, originada do Processo Administrativo nº 2015/16330/ 
16366/00014, Pregão Presencial nº 036/2015 – CML/PM. Objeto: 
fornecimento de rede, lençol, colete e boné. Informações detalhadas da 
Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 3666, de 12/06/2015 e no site 
http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br. 
 

Manaus-AM, 14 de janeiro de 2016. 

 
 
 

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015 – GERP/SEMAD 

 
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 

Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da 
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata 
supracitada, originada do Processo Administrativo nº 2015/16330/ 
16366/00012, Pregão Presencial nº 040/2015 – CML/PM. Objeto: 
eventual fornecimento de material de higiene e limpeza. Informações 
detalhadas da Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 3740, de 
25/09/2015 e no site http://compras.manaus.am.gov.br. 
 

Manaus-AM, 14 de janeiro de 2016. 

 
 
 

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2015 – GERP/SEMAD 

 

A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei 
nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata 
supracitada, originada do Processo Administrativo nº 2015/16330/ 
16366/00017, Pregão Presencial nº 035/2015 – CML/PM. Objeto: eventual 
fornecimento de caixa térmica, protetor solar e rádio comunicador. 
Informações detalhadas da Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 3730, 
de 11/09/2015 e no site http://compras.manaus.am.gov.br. 
 

Manaus-AM, 14 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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PRIMEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015 – GERP/SEMAD 

 
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 

Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da 
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata 
supracitada, originada do Processo Administrativo nº 2015/16330/ 
16366/00016, Pregão Presencial nº 055/2015 – CML/PM. Objeto: 
eventual fornecimento de material de higiene e limpeza. Informações 
detalhadas da Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 3742, de 
29/09/2015 e no site http://compras.manaus.am.gov.br. 
 

Manaus-AM, 14 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 002/2016 - SEMAD 
 

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

CONSIDERANDO o Ofício nº 149/2015-JMPM/SEMAD, 
datado de 25 de novembro de 2015; 
 

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna 
nº 944/2015-DIRH/DSGP/SEMAD, de 28.12.2015; 
 

CONSIDERANDO a anuência do Titular da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme 
Despacho datado de 05.01.2016, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que a servidora VANESSA DA SILVA 
MACIEL, Técnico Municipal, matrícula 118.404-0 A, responda, 
cumulativamente, pela Função Gratificada de Chefe de Setor, simbologia 
FG-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – 
SEMAD, no período de 12.11 a 11.12.2015, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição à titular 
PERLA MIRANDA BRANT, afastada por motivo de férias 
regulamentares. 
 

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

Manaus, 07 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

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

Prestação de Serviços nº 020/2014, celebrado em 17/12/2015. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 

Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD e a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

3. OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do Contrato 
Múltiplo de Prestação de Serviços e Vendas de Produtos e de 
serviços postais, telemáticos convencionais, adicionais, nas 
modalidades nacional e internacional, que são disponibilizados em 
Unidades de Atendimento da ECT, carga de franquear, Sistema de 
Postagem Eletrônica – SPE e Sistema de Gerenciamento de 
Postagem – SIGEP fornecidos gratuitamente pela ECT para 
transmissão do telegrama, em sua estação de trabalho ou em 
servidor, bem como coleta, transporte e entrega de correspondência 
agrupada (MALOTE), que entre si fazem a Prefeitura de Manaus, 
através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
com a supressão em 50% (cinquenta por cento). 

4. VALOR: O valor total estimado do presente termo aditivo importa a 
quantia de R$ 270.000,00, (duzentos e setenta mil reais). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do 
presente termo aditivo foram empenhadas sob o n. 2015NE00479, 
datado de 17/12/2015, no valor estimado de R$ 5.400,00 (cinco mil e 
quatrocentos reais) para atender ao período contratual de 2015, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: 35100.04.122.4002.2052. 
0000.01000000.33903947. Consistentemente com o princípio 
orçamentário da anualidade, o saldo do contrato será comprometido 
no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo 
Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2016. 

6. PRAZO: O prazo do presente termo aditivo será de 12 (doze) meses, 
a contar de 18/12/2015. 

7. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, §2º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
Despacho Autorizativo do Secretário Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão (fls. 312), Despacho da Comissão de Gestão 
Orçamentária e Finanças (fls. 347), Parecer nº 249/2015 – ASJUR,  
constantes no Processo Administrativo nº 2014/11503/11638/00113. 

 
Manaus, 17 de dezembro de 2015. 

 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais e, 
 

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 093/2015 – SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE 
PREÇOS. 
 

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, 
irregularidade ou recurso pendente, 
 

R E S O L V E: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo Pregoeiro 
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a 
Eventual Aquisição, pelo Menor Preço por Item, de Insumos 
Odontológicos, destinados a atender as necessidades dos 
Estabelecimentos Assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de 
Manaus (SEMSA), à empresa a seguir relacionada, com os respectivos 
itens e valores unitários: INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA., para os 
itens: 07 R$ 86,40 (Oitenta e seis reais e quarenta centavos), 08 
R$ 62,74 (Sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), 09 
R$ 64,80 (Sessenta e quatro reais e oitenta centavos), 10 R$ 70,16 
(Setenta reais e dezesseis centavos) e 11 R$ 47,70 (Quarenta e sete 
reais e setenta centavos). 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do 
proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos 
termos da lei. 
 

Manaus, 18 de janeiro de 2016. 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais e, 
 

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 106/2015 – SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE 
PREÇOS. 
 

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, 
irregularidade ou recurso pendente, 
 

R E S O L V E: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pela Pregoeira 
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a 
eventual contratação, pelo menor preço global, de empresa 
especializada na locação de central de nebulização, primeiro uso (nova), 
com serviço de instalação, para atender as necessidades dos 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus - SEMSA, à empresa a seguir relacionada, com seu 
respectivo item e valor unitário: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS, para o item 01 R$ 822,14 (Oitocentos e vinte e 
dois reais e quatorze centavos). 
 

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do 
proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos 
termos da lei. 
 

Manaus, 18 de janeiro de 2015. 

 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo 
nº 2015/1637/7170-SEMSA de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMSA. 
 

DISPENSO o procedimento licitatório com base no inciso 
IV, do art. 24, da Lei nº 8666/93, de 21/6/1993, para a contratação direta 
da empresa R M NAVECA - EPP, para locação de 10 (dez) veículos com 
condutor – motocicleta acoplada com pulverizador (MOTOFOG), em 
caráter de urgência, para contemplar o Plano Municipal de Enfretamento 
ao Aedes Aegypti, no valor de 480.850,00 (quatrocentos e oitenta mil, 
oitocentos e cinquenta reais) e para atender às necessidades desta 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

À consideração do Senhor Secretário Municipal de Saúde, 
solicitando ratificação. 
 

Manaus, 30 de dezembro de 2015. 
 

 
 
 
 

Pelo exposto RATIFICO a dispensa de licitação de que 
trata o Processo nº 2015/1637/7170-SEMSA, de acordo com o artigo 26 
da Lei nº 8.666/93. 
 

Manaus, 30 de dezembro de 2015. 

               
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 126/2015 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2016- DIREP/SEMSA 
 

Ao décimo primeiro dia do mês de janeiro de 2016, no 
Órgão Gerenciador, foram registrados os preços das empresas abaixo 
identificadas para eventual aquisição pelo menor preço por item de 
Equipamentos (Linha Branca), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, resultantes do 
Pregão Eletrônico nº. 126/2015-SCLS/CML/PM, para Sistema de 
Registro de Preços. As especificações e o Termo de Referência 
constantes no respectivo Processo Administrativo nº. 2015 1637 4698, 
bem como os termos da proposta de preços 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. 
 
HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

01 300 Und. 

BEBEDOURO ELÉTRICO DE 
COLUNA, todo em aço inox, para 
garrafão de 20 litros, com 2 
torneiras para água gelada e 
natural, tensão 110/127v ou bivolt, 
Garantia mínima: 12 meses a partir 
do recebimento do material. Manual 
de Instruções em português e 
Assistência Técnica em Manaus, 
com certificação do INMETRO. 

Metal Rocha 
Refrigeração 
Indl. E Com. 
da Amazônia 

Ltda 

R$470,00 

07 200 Und. 

CONDICIONADOR DE AR DE 
36.000 BTUS, do tipo split,piso/teto 
ou parede, unidade interna 
horizontal, fixo em parede, tensão 
de 220 volts, baixo consumo de 
energia, função de desumidificação,  
controle remoto com nível de ruído, 
com selo PROCEL e INMETRO na 
faixa de classificação A ou B, 
garantia mínima de 1 (um) ano, 
fabricação nacional, com manual de 
instrução em português, assistência 
técnica autorizada em Manaus e 
importados conforme   Laudo  
Técnico de vistoria de 
funcionamento do aparelho 
constando a garantia de 
continuidade na disponibilidade de 
peças, substituição e 
funcionamento.  Sem Instalação. 

VG R$4.139,00 

17 100 Und. 

FRIGOBAR, Descrição: 1 porta, 
capacidade total: 116 a 122 litros; 
cor branca; prateleiras divisórias e 
acessórios internos de linha; tensão 
de alimentação 110 v. Alimentação 
elétrica: 110/127v ou bivolt. 
Garantia: mínima de 12 meses. 
CERTIFICAÇÃO: - Certificação do 
INMETRO: Selo de Energia 
PROCEL Classe A. Com 
assistência técnica em Manaus, 
manual de instrução em português, 
garantia mínima de 12 meses a 
contar da data de entrega. 

Electrolux R$946,00 

19 150 Und. 

REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 
capacidade líquida aproximadamente 
de 300 litros, uma porta, sem 
dispenser de água, congelamento 
convencional (não poderá ser Frost 
Free), pés niveladores, altura mínima 
de 140 cm. Alimentação elétrica: 
110/127 v ou bivolt. CERTIFICAÇÃO: 
- Certificação do INMETRO: Selo de 
Energia PROCEL Classe A. Com 
assistência técnica em Manaus, 
manual de instrução em português, 
garantia mínima de 12 meses a 
contar da data de entrega. 

Esmaltec R$1.186,66 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

02 100 Und. 

BEBEDOURO INDUSTRIAL, 
gabinete em chapa de aço carbono 
galvanizado, com pintura epóxi na 
cor branca, com 4 torneiras de alta 
vazão, filtro de água composto por 
elemento filtrante de fibra de 
polipropileno e carvão ativado, 
reservatório em inox 304 puro com 
capacidade para 200  litros, 
pingadeira com grade removível 
que facilita higienização, disponível 
em 127v/220v, compressor 
hermético de uso interno e 
instalado com todo material elétrico 
e hidráulico necessário.  Manual de 
Instruções em português e 
Assistência Técnica em  Manaus, 
com certificação do INMETRO. 

Acqua Gelata R$2.938,00 

 
RODRIGO BATISTA DE CASTRO-ME. 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

05 400 Und. 

CONDICIONADOR DE AR DE 
18.000 BTUS, do tipo Split, 
piso/teto ou parede, unidade interna 
horizontal, fixo em parede, tensão 
de 220 volts, baixo consumo de 
energia, função de desumidificação, 
controle remoto com nível de ruído, 
com selo PROCEL e INMETRO na 
faixa de classificação A, garantia 
mínima de 1 (um) ano, fabricação 
nacional, com manual de instrução 
em português, assistência técnica 
autorizada em Manaus e 
importados conforme   Laudo 
Técnico de vistoria de 
funcionamento do aparelho 
constando a garantia de 
continuidade na disponibilidade de 
peças, substituição e 
funcionamento.  Sem Instalação. 

Midea/Liva 
Eco 

R$1.683,75 

06 300 Und. 

CONDICIONADOR DE AR DE 
24.000 BTUS, do tipo Split, 
piso/teto ou parede, unidade interna 
horizontal, fixo em parede, tensão 
de 220 volts, baixo consumo de 
energia, função de desumidificação, 
controle remoto com nível de ruído, 
com selo PROCEL e INMETRO na 
faixa de classificação A ou B, 
garantia mínima de 1 (um) ano, 
fabricação nacional, com manual de 
instrução em português, assistência 
técnica autorizada em Manaus e 
importados conforme   Laudo 
Técnico de vistoria de 
funcionamento do aparelho 
constando a garantia de 
continuidade na disponibilidade de 
peças,  substituição e 
funcionamento. Sem Instalação. 

Midea/Vize R$2.236,62 

09 100 Und. 

CONDICIONADOR DE AR DE 
60.000 BTUS, do tipo Split, 
piso/teto ou parede, unidade interna 
horizontal, fixo em parede, tensão 
de 220 volts, baixo consumo de 
energia, função de desumidificação, 
controle remoto com nível de ruído, 
com selo PROCEL e INMETRO na 
faixa de classificação C ou D, 
garantia mínima de 1 (um) ano, 
fabricação nacional, com manual de 
instrução em português, assistência 
técnica autorizada em Manaus e 
importados conforme   Laudo  
Técnico de vistoria de 
funcionamento do aparelho 
constando a garantia de 
continuidade na disponibilidade de 
peças, substituição e 
funcionamento.  Sem Instalação. 

Engin R$5.110,00 

 
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS 
LTDA. 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

03 400 Und. 

CONDICIONADOR DE AR DE 
9.000 BTUS, do tipo Split, piso/teto 
ou parede, unidade interna 
horizontal, fixo em parede, tensão 
de 220 volts, baixo consumo de 
energia, função de desumidificação, 
controle  remoto com nível de ruído, 
com selo PROCEL e INMETRO na 
faixa de classificação A, garantia 
mínima de 1 (um) ano, fabricação 

Agratto R$987,50 

nacional, com manual de instrução 
em português, assistência técnica 
autorizada em Manaus e 
importados conforme   Laudo 
Técnico de vistoria de 
funcionamento do aparelho 
constando a garantia de 
continuidade na disponibilidade de 
peças, substituição e 
funcionamento. Sem Instalação. 

04 400 Und. 

CONDICIONADOR DE AR DE 
12.000 BTUS,  do tipo Split, 
piso/teto ou parede, unidade interna 
horizontal, fixo em parede, tensão 
de 220 volts, baixo consumo de 
energia, função de desumidificação, 
controle remoto com nível de ruído, 
com selo PROCEL e INMETRO na 
faixa de classificação A, garantia 
mínima de 1 (um) ano, fabricação 
nacional, com manual de instrução 
em português,assistência técnica 
autorizada em Manaus   e 
importados conforme   Laudo 
Técnico de vistoria de 
funcionamento do aparelho 
constando a garantia de 
continuidade na disponibilidade de 
peças, substituição e 
funcionamento.  Sem Instalação. 

Agratto R$1.067,50 

 
Manaus, 11 de janeiro de 2016 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0007/2016-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, em exercício, no uso da competência que lhe confere a 
Portaria por Delegação nº 6.738/2015, de 15/12/2015, 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2015/4114/ 
4147/06236, 
 

R E S O L V E :  
 

I. Determinar, com fulcro nos artigos 241, 242 e parágrafo 
único do art. 215 da Lei Municipal nº 1.118/71, e art. 15, do Decreto 
Municipal nº 1.003, de 03/06/2011, a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar em desfavor da servidora Dayse Kelly 
Bezerra Soares, matrícula nº 121.021-1 A, posto que supostamente 
incorreu na infração disciplinar nos termos do artigo 226, inc. II, § 1º, da 
Lei Municipal nº 1.118/71. 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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II. Encaminhar o Processo nº 2015/4114/4147/06236 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. 
 

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

Manaus, 18 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 
 

PORTARIA N° 04/2016-SEMMASDH 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no exercício da 
competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município, 
 

RESOLVE: 
 

INCLUIR na escala de férias exercício 2016 da 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, objeto da Portaria nº 0155/2015-SEMMASDH, 
de 16 de dezembro de 2015, publicada no DOM, nº 3806, de 11 de 
janeiro de 2016, os conselheiros Tutelares abaixo relacionados. 
 

MATRÍCULA SERVIDOR VÍNCULO MÊS 

093.968-4 E ALDEVAN FERNANDES AMARAL CONS.TUTELAR JANEIRO 

121.896-4 A FABIANE BATISTA ANTELLA CONS.TUTELAR JANEIRO 

125.386-7 A DAIANA PIMENTA DANTAS CONS.TUTELAR FEVEREIRO 

118.000-2 C ALFREDO ITASSUCE MATOS CORREA CONS.TUTELAR FEVEREIRO 

121.883-2 A CRISTIANE SOUZA DOS ANJOS CONS.TUTELAR FEVEREIRO 

118.405-9 C HILDO ALMEIDA DA SILVA CONS.TUTELAR MARÇO 

121.894-8 A LAUDIMEA DE OLIVEIRA CORREA CONS.TUTELAR MARÇO 

121.892-1 A ITALO MENDES DA SILVA CONS.TUTELAR JUNHO 

121.887-5 A WEFERSON VALENCA MENEZES CONS.TUTELAR JUNHO 

121.886-7 A ALDEMIR BRITO DE AGUIAR CONS.TUTELAR JULHO 

107.672-8 B DANIEL FROTA EVANGELISTA CONS.TUTELAR JULHO 

121.881-6 A DANIELLE PIMENTA DOS SANTOS CONS.TUTELAR JULHO 

121.895-6 A JUVENCIO NUNES FILHO CONS.TUTELAR JULHO 

121.906-5 A ESTHER FERNANDES DOS SANTOS LOPES CONS.TUTELAR AGOSTO 

121.904-9 A LEIDINALVA DO NASCIMENTO MARTINS CONS.TUTELAR AGOSTO 

121.891-3 A GILMARA SANTOS MARTINS MONTEIRO CONS.TUTELAR OUTUBRO 

121.897-2 A MARCOS LIMA DA CUNHA CONS.TUTELAR OUTUBRO 

090.896-7 C ROSIDALVA PINTO DE AQUINO CONS.TUTELAR OUTUBRO 

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

 
Manaus, 15 de janeiro de 2016. 

 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
ANTÔNIO ALOISIO BEZERRA FILHO torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMC n° 014/2015 sob o processo n° 2015.15848. 
15968.0.000010, que autoriza a Atividade Extração Mineral, com a 
finalidade VIABILIZAR OS ESTUDOS PARA ATIVIDADE DE LAVRA À 
CÉU ABERTO DE ARGILA, EM UMA ÁREA DE 7,74 HA, COM O 
OBJETIVO DE INFORMAR A SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA, 
com validade de 12 meses, sito no RAMAL DO MATRINCHÃ, LOTE 75, 
GLEBA 03 DO IMÓVEL DENOMINADO “FREDERICO VEIGA” - ZONA 
RURAL, Manaus – Amazonas. 
 
 
 
 
 

AUTO POSTO MASTER LTDA torna público que recebeu da SEMMAS 
a LMO N° 325/2015 sob o processo n° 2006/4933/7547/00101, que 
autoriza a Atividade COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, com a 
finalidade COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMPOSTO POR 02 (DOIS) TANQUES 
COM CAPACIDADE INDIVIDUAL PARA 30M³, TOTALIZANDO 60M³, 
com validade de 90 DIAS, sito na AV. CAMAPUÃ N° 2095 - CIDADE 
NOVA, Manaus – Amazonas. 
 
 
 
 
 

CONDOMÍNIO CORAL GABLES torna público que recebeu da 
SEMMAS a Licença Municipal de Operação nº 300/2015, sob o 
processo nº 2015/15848/15875/00261, que autoriza a Atividade 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, com a finalidade CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR “CORAL GABLES”, com validade de 12 
meses, sito na AV. José de Arimatéia, nº 1001 / Lote 07 – Morada do Sol 
– Aleixo – Manaus -Amazonas. 
 
 
 
 
 

CONSTRUTORA CAPITAL S/A torna público que recebeu da SEMMAS 
a LMC nº 005/2014-1, sob o processo n° 2008/4933/7547/00041, que 
autoriza a atividade CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA, com a 
finalidade de VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE UM 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL “RESERVA INGLESA” – LOTE 01, com a 
validade de 12 meses, sito na AV. CORONEL TEXEIRA, S/Nº – PONTA 
NEGRA - Manaus /Amazonas. 
 
 
 
 
 

CONSTRUTORA CAPITAL S/A torna público que recebeu da SEMMAS 
a LMC nº 006/2014-1, sob o processo n° 2008/4933/7547/00041, que 
autoriza a atividade CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA, com a 
finalidade de VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL “RESERVA INGLESA” – LOTE 06, com a validade de 12 
meses, sito na AV. CORONEL TEXEIRA, S/Nº- PONTA NEGRA – 
Manaus /Amazonas. 
 
 
 
 
 

CONSTRUTORA CAPITAL S/A torna público que recebeu da SEMMAS 
a LMC nº 007/2014-1, sob o processo n° 2008/4933/7547/00041, que 
autoriza a atividade CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA, com a 
finalidade de VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL “RESERVA INGLESA” – LOTE 03, com a validade de 12 
meses, sito na AV. CORONEL TEXEIRA, S/Nº – PONTA NEGRA - 
Manaus /Amazonas. 
 
 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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CONTERPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA torna público que  
recebeu da SEMMAS a LMO N° 319/2015 sob o processo  
n° 2015/15848/15875/00246, que autoriza a Atividade 
COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, com a finalidade 
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES – COMPOSTO POR 03 (TRÊS) TANQUES COM 
CAPACIDADE INDIVIDUAL PARA 30M³, TOTALIZANDO 90M³, com 
validade de 90 DIAS, sito na AV. DO TURISMO N° 1860 - TARUMÃ, 
Manaus – Amazonas. 
 
 
 
 
 
 
NESTLÉ BRASIL LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO 
nº 155/2010-3 (1ª alteração) sob o processo nº 2010/4933/6187/00683, 
que autoriza a Atividade COMÉRCIO, com a finalidade COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, com 
vencimento em 17/DEZ/2016, sito na RUA CONCEIÇÃO DO NORTE, 
Nº 172 / Sala 01 – FLORES, Manaus – Amazonas. 
 
 
 
 
 
 
VITÓRIA RÉGIA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA torna público que 
recebeu da SEMMAS a LMO N° 332/2015 sob o processo n° 2014/ 
15848/15875/00718, que autoriza a atividade de comercialização de 
combustíveis e serviços, com a finalidade de comércio varejista de 
combustíveis (derivados de petróleo e GNV) para veículos automotores 
– composto por 03 (três) tanques de 30m3, totalizando 90m3 e Loja de 
Conveniência, com validade de 90 dias, sito na Av. Constantino Nery, 
n° 2691 - Chapada, Manaus/AM. 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

PORTARIA Nº. 003/2016-GS-SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o 
inciso II do Artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, e; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 121 da Lei nº. 1118, 
de setembro de 1971, 
 

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 049/2015-GS-
SEMJEL, de 02/12/2015, publicada no DOM nº. 3786, de 04/12/2015, 
 

RESOLVE 
 

ALTERAR, o pagamento de 1/3 e usufruto das férias 
(2015/2016) do servidor abaixo identificado para o período especificado, 
conforme segue: 
 

Nome Matrícula 1/3 USUFRUTO 

FERNANDA PIRES GALVAO DE MEDEIROS 104.834-1 B JANEIRO/2016 FEVEREIRO/2016 

 
Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se. 

 
Manaus, 14 janeiro de 2016. 

 

 

PORTARIA Nº. 004/2016-GS-SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o 
inciso II do Artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, e; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 121 da Lei nº. 1118, 
de setembro de 1971, 
 

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 049/2015-GS-
SEMJEL, de 02/12/2015, publicada no DOM nº. 3786, de 04/12/2015, 
 

RESOLVE 
 

TRANSFERIR o usufruto das férias (2015/2016), do 
servidor  abaixo identificado para o período especificado, conforme 
segue, por motivo de necessidade de serviços: 
 

Nome Matrícula Mês de Escala Transferência 

VANESSA MARIA SAMPAIO MATOS 102.859-6 B JANEIRO/16 DATA OPORTUNA 

 
Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se. 

 
Manaus, 18 janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 017 / 2016 - SEMINF/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
usando das atribuições que lhes são conferidas, pelo art. 128, inciso II 
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 
 

CONSIDERANDO os termos do despacho do Assessor 
Jurídico-Chefe no processo de nº 2015/17428/17628/08785, 
 

R E S O L V E: 
 

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 188/2015-
SEMINF/GS, de 30.11.2015, publicada no DOM 3784, página 30, de 
02.12.2015. 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
Manaus, 14 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  ENGENHARIA 
E  FISCALIZAÇÃO  DO  TRÂNSITO 

 
 

PORTARIA N.º 010/2016 – PRE/MANAUSTRANS 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – 
MANAUSTRANS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
nº 1.508/2010, de 21 de setembro de 2010, pela Lei nº. 1.811 de 23 de 
dezembro de 2013 e pelo Decreto de 28 de outubro de 2015; 
 

CONSIDERANDO o teor da C.I. nº 009/2016 – 
Departamento de Administração e C.I. nº. 002/2016 setor de Patrimônio 
e Almoxarifado / DAD - Diretoria de Logística e Finanças: 
 

R E S O L V E: 
 

CONSIDERAR DESIGNADAS as servidoras abaixo, para 
receber função gratificada no quadro de pessoal do Instituto Municipal de 
Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS. 
 

NOME SÍMBOLO A CONTAR 

JOSIANE DA SILVA GONÇALVES FG-2 04-01-2016 

LIZABETE FERNANDES DA COSTA FG-2 04-01-2016 

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

 
Manaus (AM), 15 de janeiro 2016. 

 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA Nº.007/2016 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA 
– MANAUSPREV, em exercício, no uso das atribuições que lhe 
conferem o artigo 22, inciso VIII da Lei nº 1.803, de 29 de novembro de 
2013; 
 

CONSIDERANDO a Lei n. 8.666, de 21.6.1993, que institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública, bem como 
a Lei n. 198, de 21.6.1993, que disciplina os procedimentos 
concernentes ao adiantamento para atender despesas de pequeno vulto 
e pronto atendimento no âmbito do Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de 
materiais e contratação de serviços de pequeno vulto, que por sua 
natureza ou urgência possam afetar a operacionalidade e prejudicar ao 
atendimento da clientela do MANAUSPREV; 
 

RESOLVE 
 

AUTORIZAR a liberação de adiantamento para atender 
despesas de pequenos vultos no período de 30 dias, de interesse desta 
Manaus Previdência, em nome do servidor Kleber Leal Santiago, Agente 
Administrativo I , matrícula nº 000.167, no valor de R$4.000,00 (quatro 
mil reais) sendo: R$2.000,00 (dois mil reais) no elemento de despesa 
33903996 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) no elemento de despesa 33903096 (Material de Consumo). 

ESTABELECER de acordo com a Lei n. 198, de 21.6.1993 
c/c o Decreto n. 3.206, de 04.11.2015, art. 6º, inciso VII, o prazo de 
aplicação de adiantamento de 30 (trinta) dias contados da data do 
recebimento do numerário, e o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentação de prestação de contas de sua aplicação, sujeitando-se a 
tomada de contas, se não o fizer nesse prazo. 
 

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 do Cheque nominal ou documento de pagamento do 

Adiantamento; 
3. Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente; 
4. Comprovante do recolhimento do saldo, quando houver. 
 
 

CUMPRA-SE. 
 
 

Manaus, 18 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº. 006/2016 – MANAUSCULT 
 
 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º ALTERAR a Escala de Férias aprovada pela 
Portaria de nº 103/2015 - MANAUSCULT, datada de 27 de novembro de 
2015, publicada no DOM Edição 3781, em nome da servidora MARIA 
DO PERPÉTUO SOCORRO CUNHA PAULAIN, matrícula nº        
105.954-8D, pertencente ao quadro de comissionados da estrutura 
organizacional da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT, com escala para o mês de Fevereiro/2016, passando a 
vigorar para posterior data. 
 
 

Manaus, 18 de janeiro de 2016. 
 
 

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

 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
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CONSELHO  MUNICIPAL  DE  CULTURA 

 
 

PORTARIA Nº 002/2016 – CMC 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
CULTURA – CMC, no exercício da competência que lhe confere o inciso 
II do Artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. 
 

CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 011/2016 
CONCULTURA/FMC de 14-01-2016, 
 

RESOLVE: 
 

DECLARAR VACÂNCIA, por motivo de falecimento, a 
contar de 10-01-2016, do Cargo de Conselheiro Municipal de Cultura, 
representante da sociedade civil no segmento de Literatura, exercido por 
BENAYAS IGNÁCIO PEREIRA, Matricula nº 128.838-5A, com base no 
art. 11, inciso X, do Decreto nº 3.129 de 01 de julho de 2015, do 
Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura. 

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

 
Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 
RESENHA: 001/2016-CML/PM                   DATA: 19/01/2016 

ASSUNTO: JULGAMENTO DE RECURSO – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
A Comissão Municipal de Licitação torna público, para conhecimento 
dos interessados o resultado do Julgamento referente à: 
Concorrência n. 016/2015-(SEMEF) CML/PM 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados em atualização e revisão do cadastro imobiliário e 
mobiliário com fornecimento de imagem de satélite do município de 
Manaus. 
 
Considerando a ATA de Julgamento do Certame: 
 
Classificação de Propostas de Preços: 
1º Classificado - CTAGEO ENGENHARIA & GEOPROCESSAMENTO 
LTDA. 
2º Classificado - EGL ENGENHARIA LTDA 
 
Classificação Final: 
1º Classificado - CTAGEO ENGENHARIA & GEOPROCESSAMENTO 
LTDA. 
2º Classificado - EGL ENGENHARIA LTDA 
 
A ATA de Julgamento encontra-se à disposição dos interessados na 
Comissão Municipal de Licitação, Rua São Luiz, nº 416 – Adrianópolis, 
no horário das 08h às 14h, de segunda a sexta-feira, telefone (92) 3215-
6375. 
 

  
 



 

Manaus, terça-feira, 19 de janeiro de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3812 | Página 23 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


