
 
 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016. Ano XVII, Edição 3814  -   R$ 1,00 
 

Poder Executivo 
 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.027/2016 
 

TORNAR SEM EFEITO Portaria por 
Delegação 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 Ofício nº 0045/2016-GRH/GS/ 
SEMULSP, subscrito pelo Secretário Municipal de Limpeza Urbana, 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo 
nº 2016/16568/16596/00258, resolve 

 

TORNAR SEM EFEITO a Portaria por Delegação 
nº 7.007/2016, publicada no DOM Edição nº 3813, de 20 de janeiro de 2016, 
que autorizou o afastamento do servidor EISENHOWER PEREIRA 
CAMPOS, Subsecretário Municipal de Gestão, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 
SEMULSP. 

 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.028/2016 
 

ALTERA Portaria por Delegação 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 Ofício nº 0045/2016-GRH/GS/ 
SEMULSP, subscrito pelo Secretário Municipal de Limpeza Urbana, 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo 
nº 2016/16568/16596/00258, resolve 

 
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 6994/2016, 

publicada no DOM Edição 3812, de 19 de janeiro de 2016, que autorizou 
o afastamento do servidor PAULO RICARDO ROCHA FARIAS, 
Secretário Municipal, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP, para 

modificar apenas o período do afastamento, que passa a ser 25-01 a  
03-02-2016, mantendo-se inalterados os demais termos da autorização. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.029/2016 
 

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 0288/2016-SEMAD, 
subscrito pelo Subsecretário Municipal de Planejamento e Gestão de 
Pessoas - SEMAD; 

CONSIDERANDO a C.I nº 063/2016, de 12-01-2016-
DIRH/DSGP/SEMAD, 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 2016/16568/16596/00304, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA, a servidora LISDIANA 

SANTOS DE SOUSA, matrícula 097.160-0 D, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Assessor Técnico II, 
simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO - SEMAD, no período de 29-12-2015 a 27-01-2016, com 
direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição ao titular SERGIO DUARTE FARIAS DOS SANTOS, 
afastado em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.030/2016 
 

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 0288/2016-SEMAD, 
subscrito pelo Subsecretário Municipal de Planejamento e Gestão de 
Pessoas - SEMAD; 

 

CONSIDERANDO a C.I nº 072/2016, de 13-01-2016-
DIRH/DSGP/SEMAD, 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 2016/16568/16596/00304, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADO, o servidor RAINER MAFRA 

DE SOUZA, matrícula 080.387-1 B, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Acompanhamento 
Pessoal e Gestão de Benefícios, simbologia DAS-2, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, no 
período de 04 a 18-01-2016, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular VANESSA 
CARDOSO CARNEIRO, afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.031/2016 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado 
para gozo 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 0006/2016– PRE/ 
MANAUSTRANS, subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituto Municipal 
de Engenharia e Fiscalização de Trânsito - MANAUSTRANS; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                           
nº 2016/16568/16596/00061, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARIA 

AUXILIADORA DE ALENCAR GARAVITO, matricula 10668, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Controlador, simbologia DAS-3, integrante da estrutura 
organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E 
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS, no período de      
07 a 16-01-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular GILBERTO PAULO CRUZ, 
afastado em virtude de férias regulamentares. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.032/2016 
 

CESSA os efeitos da 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 a C.I nº 009 – DAPB/DSGP/SEMAD, de 
07 de janeiro de 2016, subscrita pela Diretora de Sistema de Gestão de 
Pessoas, em exercício; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 5341/2015-DTRAB/SEMSA, 
subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão Administrativa e 
Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/16568/16596/00305, resolve 

 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 13-10-2015, os 

efeitos da Portaria por Delegação 4881/2015, publicada no DOM Edição 
3635, de 27 de abril de 2015, que autorizou a disposição da servidora 
WANESSA SILVA NOBRE, AS - Assistente Administração D-01, 
matrícula 122.884-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA para o TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIÃO – SEÇÃO AMAZONAS. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.033/2016 
 

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 0259/2016-DTRAB/SEMSA, 
subscrito pela Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/16568/16596/00291, resolve 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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CONSIDERAR DESIGNADA a servidora HETE MARTINS 
CARDOSO, matrícula 118.413-0 B, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Gerente de 
Contabilidade, simbologia SGAS-5, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no 
período de 28-12-2015 a 08-01-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular 
ANA MARIA MOURA DE SÁ, afastada em virtude de férias 
regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.034/2016 
 

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 0259/2016-DTRAB/SEMSA, 
subscrito pela Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/16568/16596/00291, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor FABRICIO VIANA 

RODRIGUES, matrícula 108.533-6 A, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de 
Divisão de Manutenção Predial, simbologia SGAS-4, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA, no período de 04 a 18-01-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular 
MARCOS DE JESUS VILELA, afastado em virtude de férias 
regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.035/2016 
 

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 0259/2016-DTRAB/SEMSA, 
subscrito pela Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/16568/16596/00291, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora HETE MARTINS 

CARDOSO, matrícula 118.413-0 B, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Gerente de 
Contabilidade, simbologia SGAS-5, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no 
período de 22-09 a 22-10-2015, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular 
ANA MARIA MOURA DE SÁ, afastada em virtude de férias 
regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.036/2016 
 

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 0259/2016-DTRAB/SEMSA, 
subscrito pela Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/16568/16596/00291, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora NILZA MARIA 

NEGREIROS DA SILVA, matrícula 010.962-2 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Vigilância de Produtos, simbologia SGAS-5, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA, no período de 04 a 18-01-2016, com direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição ao titular FERNANDO JOSÉ BRANCO DA COSTA, 
afastado em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.037/2016 
 

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 0259/2016-DTRAB/SEMSA, 

subscrito pela Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 

nº 2016/16568/16596/00291, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora TATIANA 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA, matrícula 109.467-0 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Apoio Técnico, simbologia SGAS-1, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no 
período de 04 a 18-01-2016, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular ANAZILDE 
MOREIRA DA SILVA, afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.038/2016 
 

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 0259/2016-DTRAB/SEMSA, 

subscrito pela Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 

nº 2016/16568/16596/00291, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor ODENIAS 

RAIMUNDO COSTA MONTEIRO, matrícula 066.083-3 A, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Chefe de Divisão de Execução Orçamentária, 
simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de          
07-01 a 05-02-2016, com direito à percepção da remuneração inerente 
ao exercício do cargo, em substituição ao titular JOÃO MAXIMINO 
REBELO GUIMARÃES, afastado em virtude de férias regulamentares. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.039/2016 
 

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 0259/2016-DTRAB/SEMSA, 

subscrito pela Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 

nº 2016/16568/16596/00291, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ANGELA 

MIGUELINA ANGELIM DA FROTA, matrícula 065.560-0 A, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Departamento de Planejamento, simbologia 
SGAS-6, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 04 a 18-01-2016,  
com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, 
em substituição a titular ALINE ROSA MARTINS FREIRE COSTA, 
afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.040/2016 
 

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 0259/2016-DTRAB/SEMSA, 

subscrito pela Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/16568/16596/00291, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor DIEGO 

AUGUSTO DE ABREU FURTADO, matrícula 124.814-6 A, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Diretor da Policlínica José Raimundo Franco de Sá, 
simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 11-01 
a 09-02-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição a titular ROSA MARIA 
CAVALCANTE DA COSTA, afastada em virtude de férias 
regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.041/2016 
 
 

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 0259/2016-DTRAB/SEMSA, 

subscrito pela Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 

nº 2016/16568/16596/00291, resolve 
 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JEAN MARCELO 

MENDES DA SILVA, matrícula 109.462-9 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Diretor da UBS Santo Antônio, simbologia SGAS-4, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA, no período de 11-01 a 09-02-2016, com direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição ao titular LUIZ FERNANDO MORAES DA COSTA, afastado 
em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 

  



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 013/2016-CASA CIVIL 
 

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, combinado com o art. 121 da Lei 1.118, de 
1º- 09-1971, 
 

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna 
nº 005/2016-GGP/CC, de 18-01-2016, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR o gozo de férias do servidor ANTONIO 
CARLOS SÁ E SILVA, Assessor Técnico II, DAS-2, matrícula 116.593-
3B, pertencente ao quadro de servidores comissionados da Casa Civil, 
programada para fevereiro/2016, conforme Portaria nº 132/2015-Casa 
Civil, para posterior usufruto, por necessidade de serviços. 
 

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

Manaus, 20 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços por Tempo Determinado, celebrado em 01-08-2009. 
2. PARTES: O Município de Manaus, representado pela Casa Civil, e os 
senhores constantes no Anexo Único deste Extrato. 
3. OBJETO: Dilação do prazo originalmente firmado, por tempo 
necessário e suficiente, até a realização do concurso público pertinente, 
em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 1.924, de 13-11-2014, que modifica a Lei 
nº 1.425, de 26-03-2010, alterando para 8 (oito) anos o prazo a que 
alude o inciso III do parágrafo único do art. 4º da referida Lei, Parecer 
nº 01/2016-PT/PGM, e autos do processo protocolado sob o 
nº 2015/16568/16596/05223. 
5. VIGÊNCIA: 01 (um) ano, no período de 1º-01 a 31-12-2016. 

 
 

Manaus, 30 de dezembro de 2015. 
 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

FUNÇÃO: ATENDENTE 

ORDEM NOME 

01 MONNIC PEREIRA MAR 

 
FUNÇÃO: CADASTRADOR 

ORDEM NOME 

01 CARLOS ALBERTO DA SILVA 

02 CARLOS JOSÉ ROCHA REPOLHO 

03 EDÍLSON SERAFIM DA COSTA 

FUNÇÃO: CADISTA 

ORDEM NOME 

01 FRANCIANE DA SILVA ARAÚJO 

 
FUNÇÃO: CONSULTOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

ORDEM NOME 

01 CASSANDRA MARIA PINHEIRO PONTES 

02 FABIANY ARAÚJO BRANDÃO 

03 LAISLA SOUZA SILVA 

04 LLALINA ZAMORA RENFIGO 

 
FUNÇÃO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

ORDEM NOME 

01 MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALBUQUERQUE 

02 SAMIA MELO DE OLIVEIRA 

 
FUNÇÃO: SERVIÇOS GERAIS 

ORDEM NOME 

01 BUNYAN DE SOUZA GUIMARÃES 

02 MARIA APARECIDA MACIEL PESQUEIRA 

03 MARIA DE SOUZA DOS SANTOS 

 
FUNÇÃO: VISTORIADOR 

ORDEM NOME 

01 CLÁUDIA BARBOSA MENDES 

02 ÉRIKA NAVECA MARREIROS 

03 KARLA ANDREA GOMES DA SILVA 

04 RAFAELA DA SILVA PINTO 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA N.º 015/2016 – GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, 
no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o Art. 121, da 
Lei 1.118, de 1º/9/71; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 121 da Lei 
nº. 1.118/1971; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 185/2014 – GS/SEMEF, 
que aprovou a Escala de Férias para 2015 da SEMEF, publicada no 
DOM nº. 3549, de 9/12/2014; 
 

CONSIDERANDO o Decreto de 12/01/2015, publicado no 
DOM de 12/01/2015, edição 3567, que nomeou a Sra. IARA REJANE 
FREIRE DUARTE, a contar de 01/12/2014; 
 
 

R E S O L V E: 
 

 
INCLUIR na Escala de Férias/2015, aprovada pela  

Portaria 185/2014– GS/SEMEF, publicada no Diário Oficial do Município 
– DOM Nº 3549, de 09/12/2014, a servidora abaixo  
identificada, ocupante de cargo comissionado, sem vínculo empregatício, 
do quadro de pessoal desta Secretaria Municipal de Finanças, 
Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, conforme 
especificação: 
 

MATRÍCULA NOME MÊS 

099.405-7D IARA REJANE FREIRE DUARTE DEZEMBRO/15 

 
 

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

Manaus, 21 de janeiro de 2016. 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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PORTARIA N.º 016/2016 – GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, 
no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o Art. 121, da 
Lei 1.118, de 1º/9/71; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 121 da Lei 
nº. 1.118/1971; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 200/2015 – GS/SEMEF, 
que aprovou a Escala de Férias para 2016 da SEMEF, publicada no 
DOM nº. 3784, de 02/12/2015; 
 

CONSIDERANDO os Decretos de 10/12/2015, publicado 
no DOM de 10/12/2015, edição 3788, e Errata datada de 11/12/2015, 
publicada dia 11/12/2015 edição 3789, que nomeou os servidores abaixo 
relacionados; 
 

R E S O L V E: 
 

INCLUIR na Escala de Férias/2016, aprovada pela Portaria 
200/2015– GS/SEMEF, publicada no Diário Oficial do Município – DOM 
Nº 3784, de 02/12/2015, os servidores abaixo identificados, ocupante de 
cargo comissionado, sem vínculo empregatício, do quadro de pessoal 
desta Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e 
Controle Interno – SEMEF, conforme especificação: 
 

MATRÍCULA NOME MÊS 

129.275-7A GUTEMBERG OLIVEIRA DE CARVALHO DEZEMBRO/16 

102.579-1D MARCELO ARRUDA DE NAZARÉ DEZEMBRO/16 

108.610-3B RAQUEL BARROSO DE SOUZA DEZEMBRO/16 

110.150-1F TALITHA JACOB ROCHA DEZEMBRO/16 

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

 
Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PREGÃO Nº 102/2015 - CML/PM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF 
 

No dia 21 de janeiro de 2016, no Órgão Gerenciador, 
foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para eventual contratação de serviço de locação de gradil 
e tapume, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem 
utilizados em montagem, desmontagem, transporte e guarda,  para 
atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 
Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do Pregão Presencial 
nº 102/2015 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As 
especificações constantes do Processo Administrativo 
nº 2015163301636600035 – SEMAD, assim como os termos da(s) 
proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição. 

 
As unidades participantes e as condições a serem 

praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação e no 
Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório. 

 
As contratações oriundas da Ata serão processadas de 

acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes. 
 
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na 

forma do art. 62, caput e § 4° da Lei n° 8.666/93, indicará o(s) local(is) 
de execução do serviço. O presente registro terá a vigência de 12 
meses, a partir da data de publicação desta. 

Item Unid Quant 
Especificação  

do Objeto 
Preço R$ Fornecedor 

1 Metro 78.000 

(ID 500693)  LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
COLETIVA, Características: gradil de 
isolamento, em aço galvanizado, 
medindo 1,10m x 2m (A x L), 
Características Adicionais: utilizado 
na contenção de público, isolamento 
de áreas e organização de filas, 
dentre outros. Conforme Projeto 
Básico/Termo de Referência. 

10,00 
RM FROZ LOCACOES 

EIRELI - EPP 

2 Metro 73.410 

(ID 500736)  SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE CERCA MODULADA, 
TAPUMES E/OU CAMAROTES, 
Características: empresa 
especializada em locação de tapume, 
em compensado, pintado, cor a ser 
definida, medindo 2,20m x 12mm (A x 
E), Características Adicionais: 
instalados conforme as necessidades 
dos eventos promovidos ou apoiados. 
Conforme Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

19,90 
RM FROZ LOCACOES 

EIRELI - EPP 

 

 
 

 
 

 

EDITAL 
 

O Departamento de Administração e Fiscalização 
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
relacionados: 
 
1 – NAVETEC TRANSPORTES DE NAVEGAÇÃO INT. DE CARGA E 
OBRAS LTDA, Inscrição Municipal nº 200966-01, localizado na Av. A, 
nº 250 – Alvorada, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - 
TIAFI nº 132789, de 08/01/16, originado da DAF nº. 1.956/2015, a  
Recolher o ISSQN dos meses de Junho à agosto de 2012 e Fevereiro, 
Maio, Junho e Outubro de 2013; 
 
2 –  INAGRABAEL CAVALCANTE RODRIGUES, Inscrição Municipal 
nº 134684-01, localizado na Av. Castelo Branco, 1.111, sala B -Altos  – 
Cachoeirinha, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI 
nº 132790, de 08/01/16, originado da DAF nº. 1.969/15, a recolher o 
ISSQN dos meses de Janeiro à Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014; 
 
3 – CREATIVES BRAZIL DESIGN E EVENTOS LTDA EPP, Inscrição 
Municipal nº 138934-01, localizado na Rua Pedro Teixeira, 823-D. Pedro 
I, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 132791, de 
08/01/16, a recolher o ISSQN dos meses de Setembro de 2013 e Julho e 
Dezembro de 2014 
 

Diante do exposto, os contribuintes ficam intimados a 
apresentarem a documentação acima relacionada no prazo de 05(cinco) 
dias, contados a partir da publicação deste. 
 

O presente Edital e a cópia dos documentos encontram-se 
à disposição do interessado no Departamento de Administração e 
Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av.Japurá, 488 – 2º andar, 
sala 205 – Centro. 
 

Manaus, 19 de Janeiro de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO – SEMAD 
 
RESENHA: 004/2016-CC/SEMAD/PM DATA: 21.1.2016 
ASSUNTO: RESULTADO DO SORTEIO DE LOTES 
 

A COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO – SEMAD torna 
público, para conhecimento dos interessados: 
 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2015-SEMAD 
 
Divisão de Lotes após realização do sorteio: 
 

LOTES INSTITUIÇÃO CREDENCIADA 

1 CEAT – Centro de Estudos Avançados e Treinamento 

2 CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola 

 
Realizado o sorteio dos lotes em sessão pública procedida 

pela Comissão de Credenciamento, no dia 20 de janeiro de 2016, às 
10h, conforme dispõe o item 11.1.2 do Edital de Credenciamento 
nº 001/2015-SEMAD. 
 

Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 048/2016-DTRAB/SEMSA 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício, 

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

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 
nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das 
funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por 
servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre 
designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de 
confiança de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários 
dos titulares; 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARIA DO 
SOCORRO FURTADO SOARES, matrícula nº 013.802-9 B, para 
responder cumulativamente pelas atribuições da função de confiança de 
Gerente do Distrito de Saúde Oeste, simbologia FGS-5, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA, no período de 04-01 a 18-01-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular 
ALTEMIRA DINIZ DE LIMA, afastada em virtude de férias 
regulamentares. 

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

Manaus, 15 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 050/2016-DTRAB/SEMSA 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício, 

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

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 
nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das 
funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por 
servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre 
designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de 
confiança de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários 
dos titulares; 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARA 
NOGUEIRA VARELA, matrícula nº 067.151-7 C, para responder 
cumulativamente pelas atribuições da função de confiança de Chefe do 
Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente, simbologia FGS-3, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA, no período de 21-12-2015 a 19-01-2016, com direito 
à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição a titular IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, 
afastada em virtude de férias regulamentares. 
 

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

Manaus, 18 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 051/2016-DICOM/SEMSA 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, 
da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o dispositivo no artigo 73, inciso II da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO a Ata de Registro de Preços 
nº 046/2015 – Pregão Eletrônico 019/2015 – SCLS/CML/PM, cujo objeto 
é o fornecimento de materiais esportivos e de divulgação da Secretaria 
Municipal de Saúde de Manaus. 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes 
recebimento do material mencionado no preâmbulo desta Portaria: 
 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Arnaldo Taveira de Souza Junior Gerente Administrativo 108.804-1 A 

Antonio Francisco Pereira de Lima 
Chefe do Setor de Gestão da Manutenção de 

Máquinas e Equipamentos 
071.077-6 D 

Amaike Keric Alves da Silva Assistente em Saúde 116.634-4 A 

João Raimundo Alves do Amaral Assistente em Saúde 108.248-5 A 

 
II – ESTABELECER que sejam necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto 
das Notas Fiscais. 
 

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 
contar da emissão da Nota de Empenho. 
 

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

Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 052/2016-DTRAB/SEMSA 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício, 

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

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 
nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das 
funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por 
servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre 
designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de 
confiança de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários 
dos titulares; 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora REBECCA 
BARBOSA ROSAS NASCIMENTO, matrícula nº 116.849-5 A, para 
responder cumulativamente pelas atribuições da função de confiança de 
Gerente de Saúde Bucal, simbologia FGS-5, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no 
período de 04-01 a 22-01-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição à titular 
NARA NUBIA VALENTE SANTANA ESQUIVEL, afastada em virtude de 
férias regulamentares. 
 

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

Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 

PORTARIA Nº 053/2016-DTRAB/SEMSA 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício, 

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

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 
nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício  
das funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente  
por servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA,  
mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de 
confiança de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários 
dos titulares; 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ELIUMA 
PEREIRA DA COSTA, matrícula nº 108.074-1 A, para responder 
cumulativamente pelas atribuições da função de confiança de Chefe da 
Divisão de Monitoramento, Controle e Avaliação, simbologia FGS-4, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA, no período de 04-01 a 02-02-2016, com direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição a titular ROSA NOBRE CAVALCANTE, afastada em virtude 
de férias regulamentares. 
 
 

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

Manaus, 19 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 054/2016-DTRAB/SEMSA 

 
DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício, 

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

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 
nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das 
funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por 
servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre 
designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de 
confiança de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários 
dos titulares; 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora LUANA 
AMARAL ALPIREZ, matrícula nº 111.153-1 A, para responder 
cumulativamente pelas atribuições da função de confiança de Gerente 
da Estratégia de Saúde da Família, simbologia FGS-5, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA, no período de 07-01 a 16-01-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular 
NUBYA RODRIGUES DA SILVA, afastada em virtude de férias 
regulamentares. 
 

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

Manaus, 20 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. 153/2015 – SCLS/CML/PM. 
 

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 
Aquisição, pelo menor preço por item, de Equipamento Hospitalar 
(Foco Cirúrgico) para atender as necessidades da Maternidade 
Municipal Dr. Moura Tapajóz da Secretaria Municipal de Saúde de 
Manaus (SEMSA), a empresa: SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR., para o objeto do certame com o 
valor global de R$ 72.850,00 (Setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta 
reais). 
 

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de 
Empenho no valor global constante na proposta da licitante vencedora. 
 

Manaus, 20 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. 154/2015 – 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 Aquisição, pelo menor preço por item, de equipamentos 
hospitalares (equipamentos de ultrassonografia), para atender as 
necessidades da Rede Cegonha da Gerência de Apoio Diagnóstico/DRA 
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), à empresa a 
seguir relacionada, com os respectivos itens e valores unitários: G E 
HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA., para os itens 01 
R$ 124.900,00 (cento e vinte e quatro mil e novecentos reais) e 02 
R$ 106.500,00 (cento e seis mil e quinhentos reais), perfazendo um valor 
global de R$ 1.212.200,00 (um milhão, duzentos e doze mil e duzentos 
reais). 
 

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

Manaus, 20 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE REVOGAÇÃO 
 

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

CONSIDERANDO que a autoridade competente para 
determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões 
de interesse e/ou necessidade pública derivadas de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta. 
 

CONSIDERANDO ainda o teor da Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal e o preceituado no art. 49 da Lei 8.666/93, 
que aludem precisamente ao Princípio da Autotutela, no poder-dever de 
revogar ou anular seus atos na expressa autorização legal na legislação 
específica; 
 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 013/16 – 
SCLS/CML/PM, emitido pelo Assessor Jurídico da Subcomissão de 
Licitação da Área de Saúde e Procurador do Município de Manaus. 
 

R E S O L V E: 
 

I - TORNAR PÚBLICA A REVOGAÇÃO do procedimento 
licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 071/2015 – 
SCLS/CML/PM, referente Eventual contratação, pelo menor preço 
global, de empresa especializada na prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, dos 
Equipamentos Médico-Hospitalares das Unidades de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, objeto do processo 
administrativo nº 2014/1637/5170. 
 

II - DETERMINAR que o processo administrativo em 
epígrafe, fique desde já com vista franqueada, na Secretaria desta 
Comissão, assegurado aos interessados o exercício do contraditório e 
da ampla defesa no prazo legal, nos termos do art. 109, I, c da Lei 
nº 8.666/93. 
 

Manaus, 20 de janeiro de 2016. 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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ERRATA DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 106/2015 – SCLS/CML/PM, PARA 

REGISTRO DE PREÇOS. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
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). 
 
LEIA-SE: 
 
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$ 882,14 (Oitocentos e oitenta e 
dois reais e quatorze centavos). 
 

Manaus, 20 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 006/2016-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 artigo 34, da Lei nº 1.126, de 05 de 
junho de 2007, 
 

R E S O L V E: 
 

I.   EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora 
efetiva investida em Função Especial do Magistério/FEM, constante da 
tabela abaixo, lotada nesta Secretaria, conforme data especificada. 
 

LOCALIDADE ESPECIAL 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA 
EXCLUIR A 

CONTAR DE 
PORTARIA DE 
AUTORIZAÇÃO 

1 ELISANGELA BASTOS DO NASCIMENTO 107.107-6 A 05/01/2016 0316/15 

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

 
Manaus, 13 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO Nº 2015/4114/4147/07850 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 
SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL, COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA – ME. 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação. 
 

DESPACHO 
 

Considerando o teor do Processo nº 2015/4114/4147/ 
07850 da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
 

Fica DECLARADO inexigível o procedimento licitatório, com 
fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, de 21.06.93, para a 
contratação direta da empresa SISTTECH TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
LTDA – ME., para implementação do “Programa de Ensino Sistematizado 
das Ciências – PESC”, para atender as Escolas da Rede Municipal de 
Ensino da SEMED, conforme Projeto Básico, no valor de R$ 8.840.700,00 
(Oito milhões oitocentos e quarenta mil e setecentos reais). 
 

À Consideração da Senhora Secretária Municipal de 
Educação, solicitando ratificação. 
 

Manaus, 21 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 

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

nº 8.666/93, de 21.06.93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao 
Processo nº 2015/4114/4147/07850, no valor de R$ 8.840.700,00 (Oito 
milhões oitocentos e quarenta mil e setecentos reais). 
 

Manaus, 21 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREGO  E  DESENVOLVIMENTO 

 
 

ERRATA 
 

ERRATA da Portaria nº 059/2015-GABSEC-SEMTRAD, 
publicada no DOM nº 3784, de 02/12/2015, referente à Escala de Férias, 
para o exercício de 2016, dos servidores abaixo especificados: 
 

ONDE SE LÊ: 
 

MATRÍCULA NOME MÊS 

098.179-6 B Mebnor Mourão Moraes Junho 

091.129-1 D Suzy Cordeiro Acriz Setembro 

 
LEIA-SE: 

 

MATRÍCULA NOME MÊS 

098.179-6 B Mebnor Mourão Moraes Fevereiro 

091.129-1 D Suzy Cordeiro Acriz Fevereiro 

 
PUBLIQUE-SE 

 
Manaus, 18 de janeiro de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
Cidade Comercio de Derivados de Petróleo e Transportes Ltda torna 
público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 082/2014-1 sob o Processo 
nº 2014158481587500063, que autoriza a Atividade Comercialização 
Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores – Composto por 
02 tanques Bipartidos de 30cm com validade de 90 dias, sito na Rua 
Belo Horizonte, nº 1086 – Aleixo – Manaus -  Amazonas. 
 
 
 
 

 
 
DANIEL ISRAEL DO AMARAL, torna público que recebeu da SEMMAS 
a LMC n.º 064/2008-6, sob o processo n.º 2008/4933/6187/00577, que 
autoriza a Atividade EXTRAÇÃO MINERAL, com a finalidade 
VIABILIZAR ESTUDOS PARA ATIVIDADE DE LAVRA À CÉU ABERTO 
DE ARGILA, EM UMA ÁREA DE 39,43 HA, COM OBJETIVO DE 
INFORMAR A SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA, com validade de 
12 meses, sito na AV. COSME FERREIRA, S/N. – RAMAL ALBA 
QUÍMICA – MAUAZINHO, Manaus – Amazonas. 
 
 
 
 

 
 
ENGECO – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, torna público que 
recebeu da SEMMAS, a Licença Municipal de Instalação n.º 
010/2013-2, sob o processo nº 2011/4933/6187/00456, que autoriza a 
atividade CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA, com a finalidade 
de IMPLANTAÇÃO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
“TEREZINA 275”, com validade de 12 meses, sito na AV. TEREZINA, 
275 – ADRIANÓPOLIS, na Cidade de Manaus- AM. 
 
 
 

 
 
 
ENGECO – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA torna público que 
recebeu da SEMMAS, a Licença Municipal de Operação n.º 344/2015, 
sob o processo nº 2010/4933/6187/00840, que autoriza a atividade 
COMPLEXO HABITACIONAL, com a finalidade de CONDOMINIO 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR “SMART RESIDENCE”, com validade 
de 12 meses, sito na AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 1950 – CENTRO, 
na Cidade de Manaus- AM. 
 
 
 
 

 
 
HOTEL JUMA ÓPERA LTDA – ME, torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMI n° 096/2008-4, sob o processo n° 
2008/4933/6187/00696, que autoriza a Atividade CONSTRUÇÃO CIVIL 
E INFRAESTRUTURA, com a finalidade REALIZAR REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO HOTEL “JUMA ÓPERA”, com validade de 12 meses, 
sito na RUA 10 DE JULHO, N° 481 – CENTRO, Manaus-Amazonas. 
 
 
 
 

 
 
M. DO S. L. RUBIM, torna público que recebeu da SEMMAS a LMO 
nº 093/2012-2, sob o processo nº 2012/4933/6187/00265, que autoriza a 
Atividade SERVIÇOS, com a finalidade CASAS DE FESTAS E 
EVENTOS "JÓIA RARA", com validade de 12 meses, sito na RUA 
DÓLAR DE AREIA, N. 1930 - REDENÇÃO, Manaus – Amazonas. 
 
 

MARIA DO CARMO BARRETO DA SILVA, torna púbico que recebeu 
da SEMMAS a LMC n° 020/2015, sob o processo n° 
2015.15848.15875.0.000292, que autoriza a atividade Construção Civil e 
Infraestrutura, com a finalidade Viabilidade para Implantação de uma 
Lavanderia, com validade de 12 meses, sito na Rua Barão de Jaceguai, 
n° 1683, lote 11, quadra 40 – Parque das Laranjeiras – Manaus/AM. 
 
 

 
 
 

OI MÓVEL S/A, torna público que recebeu da SEMMAS a LMO n ° 
305/2015, sob processo nº 2011/4933/6187/00959, que autoriza a 
atividade SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, com a finalidade 
TELEFONIA MÓVEL CELULAR – AMMNS23210, com validade de 36 
meses, sito na Av. Carvalho Leal, n°1676 – Cachoeirinha, Manaus – 
Amazonas. 
 
 

 
 
 

OI MÓVEL S/A, torna público que recebeu da SEMMAS a LMO 
nº 313/2015, sob processo nº 2011/4933/6187/00880, que autoriza a 
atividade SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, com a finalidade 
TELEFONIA MÓVEL CELULAR – AMMNS3242, com validade de 36 
meses, sito a Av. Abiurana, nº 295 – Distrito Industrial – Manaus – 
Amazonas. 
 

 

 
 
 

OI MÓVEL S.A., torna público que recebeu da SEMMAS a LMO 
nº 328/2015, sob processo nº 2011/4933/6187/00876, que autoriza a 
atividade SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, com a finalidade 
TELEFONIA MÓVEL CELULAR – AMMNS3245, com validade de 36 
meses, sito a Av. Jerusalém, nº 23 – (Antiga Professora Santina 
Felizeda) -  Novo Israel – Manaus – Amazonas. 
 
 

 
 
 

PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA torna público 
que recebeu da SEMMAS a LMI nº 062/2015 sob o processo 
nº 2012/4933/6187/00033, que autoriza a Atividade INDUSTRIAL, com 
finalidade FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE VIDRO, com validade de 12 
meses, sito na AVENIDA GOVERNADOR LINDOSO Nº 3824 – ALEIXO, 
Manaus – Amazonas. 
 
 

 
 
 

TOYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMI nº 047/2015 sob o Processo nº 2013/15848/15875/00546, 
que autoriza a Atividade de Construção Civil e Infraestrutura, com a 
finalidade de Implantação de um Supermercado, com área construída de 
6.217,68m², com validade de 12 meses, Sito na Avenida do Turismo, 
nº 775 – Ponta Negra - Manaus -  Amazonas. 
 
 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 023/2016 - SEMINF / GSS. 
 

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

 

CONSIDERANDO a necessidade desta Secretaria. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27100– 15.451.1061. 
2244.0000 – 44903916, FONTE Nº 01000000, NOTA DE EMPENHO N° 
01717, DATADA DE 08/10/2015. 
 

R  E   S   O   L   V   E: 
 

SUSPENDER até ulterior deliberação, por motivo de 
Ordem Técnica conforme CI nº 019/2016, o Termo do Contrato de 
Empreitada nº079/2015 - SEMINF, firmado em 21/10/2015, que entre si 
celebraram o Município de Manaus e a Empresa DANILÚ 
CONSTRUÇÕES LTDA, correspondente a TOMADA DE PREÇOS 
nº 033/2015-CML/PM, referente ao Objeto: REFORMA PARCIAL DO 
COMPLEXO ESPORTIVO SANTO AGOSTINHO, LOCALIZADO NA 
RUA JERICÓ COM JERUSALÉM, BAIRRO SANTO AGOSTINHO, EM 
MANAUS / AM. Os efeitos da presente suspensão retroagem a data de 
28/12/2015. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE OBRAS 
PÚBLICAS, em Manaus, 19 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

ERRATA 
 

ERRATA da Ata nº. 001/2016 referente ao Pregão 
nº. 078/2015-– CML/PM, publicada no DOM em 07 de janeiro de 2016 
na Edição 3804. 
 
NOS LOTES, ONDE SE LÊ: 

LOTE II – TERRA SÓLIDA LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

3 CAMINHÃO BAÚ, 1 365 572,00 280.780,00 

6 
CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDAUTO (MUNCK), 

2 730 1.028,00 745.330,00 

15 
MINICARREGADORA COM 
FRESADORA, 

1 365 660,00 240.90,00 

22 
RETRO-ESCAVADEIRA (SOBRE 
PNEUS), 

6 1.095 564,00 1.235.160,00 

 
LOTE III – CDC EMPREENDIMENTO LTDA. 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

4 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA 1 365 616,00 22.840,00 

 
LOTE IV – MILLENNIUM LOCADORA LTDA. 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

20 MOTONIVELADORA, 3 1.096 1.067,52 1.168.934,40 

26 
TRATOR DE ESTEIRA (D6 OU 
SIMILAR), 

1 365 1.487,20 44.616,00 

 
LOTE VI – TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA. 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

17 MINICARREGADORA COM ROLO, 2 730 660,00 240.900,00 

 
LOTE VII – PONTUAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA. 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

17 MINICARREGADORA COM ROLO, 2 730 660,00 240.900,00 

23 
ROLO COMPACTADOR PARA SOLO 
(PÉ DE CARNEIRO), 

2 730 826,35 6603.235,50 

LEIA-SE: 
 

LOTE II – TERRA SÓLIDA LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

3 CAMINHÃO BAÚ, 1 365 572,00 208.780,00 

6 
CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDAUTO (MUNCK), 

2 730 1.021,00 745.330,00 

15 
MINICARREGADORA COM 
FRESADORA, 

1 365 660,00 240.900,00 

22 
RETRO-ESCAVADEIRA (SOBRE 
PNEUS), 

6 2.190 564,00 1.235.160,00 

 
LOTE III – CDC EMPREENDIMENTO LTDA. 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

4 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA 1 365 616,00 224.840,00 

 
LOTE IV – MILLENNIUM LOCADORA LTDA. 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

20 MOTONIVELADORA, 3 1.095 1.067,52 1.168.934,40 

26 
TRATOR DE ESTEIRA (D6 OU 
SIMILAR), 

1 365 1.487,20 542.828,00 

 
LOTE VI – TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA. 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

17 MINICARREGADORA COM ROLO, 1 365 660,00 240.900,00 

 
LOTE VII – PONTUAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA. 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 
QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

VALOR DA 
DIÁRIA R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

17 MINICARREGADORA COM ROLO, 1 365 660,00 240.900,00 

23 
ROLO COMPACTADOR PARA SOLO 
(PÉ DE CARNEIRO), 

2 730 826,35 603.235,50 

 
 

Manaus 18 de janeiro de 2016 
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FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº. 007/2016 – 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 26 de novembro de 
2015, publicada no DOM Edição 3781, em nome do servidor JOÃO 
CARVALHO DE ARAUJO, matrícula nº 128.707-9A, pertencente ao 
quadro de comissionados da estrutura organizacional da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, com escala 
no mês de Dezembro/2016 para o mês de Junho/2016. 
 

Manaus, 19 de janeiro de 2016. 
 

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

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 001/2016 - 
TPU/PMV/MANAUSCULT, celebrado em 04/01/2016; 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o senhor IRINEU 
PEDRO TAUSCHER. 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, artigo 2º, artigo 170 da Lei 
Orgânica do Município, Parecer Jurídico de 04 de Janeiro de 2016 
PROJUR/MANAUSCULT, Parecer/Avaliação de Uso Restrito – Definição 
de Valor de Uso de Espaço – PGM, datado de 04 de Agosto de 2015, 
Portaria 101/2015 de 16 de Novembro de 2015, Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta – TAC, celebrado com o Ministério Público 
do Estado do Amazonas e bem como pelas demais normas em vigor. 
4. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a PERMISSÃO DE USO 
do espaço público de propriedade da Permitente, assim caracterizado 
pela autorização da permanência da atividade econômica de locação de 
brinquedo Inflável, no denominado espaço público, situado à Avenida 
Pedro Teixeira, s/n, bairro Flores, – Manaus/AM, na Praça 
Desembargador Mario Verçosa, nos termos e justificativas constantes no 
Processo Administrativo nº. 2015/16508/16697/00829. 
5. FINALIDADE: – O bem, objeto desta PERMISSÃO DE USO, destina-
se exclusivamente, à ATIVIDADE ECONÔMICA DE LOCAÇÃO DE 
BRINQUEDO INFLÁVEL. 
6. DA CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA: Pela Permissão de Uso e 
utilização do bem, objeto deste Termo o PERMISSIONÁRIO pagará 
mensalmente a PERMITENTE a importância de R$ 100,00 (cem reais) 
através da emissão de boleto bancário efetuado pela PERMITENTE, 
com o vencimento para o 5º dia útil de cada mês, acrescido de multa 2% 
e juros 1% a.m. em caso de mora. 
7. PRAZO: A presente Permissão de Uso é concedida em caráter 
eminentemente precário por 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura do presente Termo de Permissão de Uso, podendo ser 
renovado por igual período conforme aquiescência da administração. 
 

Manaus, 04 de Janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO, 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N. 001/2016 - 
FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS”- FDT 

 
A Prefeitura de Manaus, através da Fundação de Apoio ao 

Idoso “Doutor Thomas”, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista a declaração de compatibilidade fiscal, existente no Processo 
nº 2015/5189/1048/000251, assinada pelo Exmo. Sr. Prefeito de 
Manaus, em exercício, datada de 18/01/2016, torna público a realização 
de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal por 
tempo determinado, pelo período de 12 (doze) meses, de profissionais 
para atender as necessidades dessa Fundação, nas funções constantes 
do quadro item 7 deste Edital - Auxiliar de Serviços Municipais – 
Atividade: Cuidador de Idosos; Técnico-Enfermagem e Analista-
Enfermagem sujeitos ao Regime Jurídico de Direito Administrativo 
instituído pela Lei nº 1.425, de 26 março de 2010, e pelo Decreto 
nº 0575, de 11 de junho de 2010, observadas as disposições 
constitucionais referentes ao assunto, bem como as normas contidas no 
presente Edital. 
 
1. DOS OBJETIVOS: 
 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado tem por finalidade selecionar 
profissionais, assim como formar cadastro de reservas, por meio de 
análise de currículos, para exercerem as atividades de Cuidador de 
Idosos, Técnico-Enfermagem e Analista-Enfermagem. 
1.2. Será constituída por ato da Diretora Presidente da Fundação de 
Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”, a Comissão de Processo Seletivo com 
atribuições para realização do processo, dentre elas, a análise dos 
documentos apresentados pelos candidatos e execução de todo o 
procedimento necessário. 
 
2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: 
 
2.1. As inscrições serão realizadas no Auditório do Parque Municipal do 
Idoso, localizado na Rua Rio Mar, Nº 1324 – Nossa Senhora das 
Graças, no período de 25 a 29 de janeiro de 2016, das 08:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas. 
 
3. DA INSCRIÇÃO: 
 
3.1. Não será cobrado nenhum tipo de taxa de inscrição. 
3.2. O candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. A inscrição do 
candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
3.3. As inscrições serão providenciadas mediante a Ficha de Inscrição 
(Anexo I) deste Edital, disponível no endereço eletrônico 
http://doutorthomas.manaus.am.gov.br/ que deverá ser preenchida 
pelo candidato e  entregue dentro do prazo, no local e horário 
especificado no item 2.1. 
3.3.1. Não serão aceitas inscrições via fac-símile, via correio eletrônico 
ou fora dos prazos estabelecidos neste Edital; 
3.3.2. Não será permitida inscrição condicional ou por correspondência, 
admitindo-se, no entanto, por instrumento de procuração com firma 
reconhecida em cartório, e cópia autenticada de documento de 
identificação do candidato e de seu procurador, que deverão ser 
anexadas à Ficha de Inscrição; 
3.3.3. As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Prefeitura de Manaus do 
direito de excluí-lo do Processo Seletivo Simplificado, se o 
preenchimento for feito com dados incorretos, bem como se 
constatado posteriormente serem inverídicas as referidas 
informações; 
3.4. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
a) Curriculum Vitae, acompanhado de cópias dos documentos 
comprobatórios, impreterivelmente; 
b) Carteira de Identidade; 
c) C.P.F.; 

http://doutorthomas.manaus.am.gov.br/
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d) Título de Eleitor; 
e) Comprovante de Escolaridade (certificado / diploma); a declaração 
de conclusão do curso de escolaridade será aceita desde que 
devidamente autenticada em cartório; 
f) Duas fotos 3x4 recentes; 
g) Comprovante de residência (água, luz); 
h) Certidões de Antecedentes Criminais da Polícia Federal 
(www.dpf.gov.br) e do Tribunal de Justiça (www.tjam.jus.br); 
i) Certificado de Formação de Curso de Cuidador de Idosos;  
Certificado de Curso Completo de Técnico de Enfermagem; 
Certificado/Diploma de Conclusão do Curso de Enfermagem. As 
declarações de conclusão dos cursos serão aceitas desde que 
devidamente autenticadas em cartório; 
j) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
k) Declaração de tempo de serviço prestado a pessoa  
idosa devidamente autenticado e reconhecido em cartório. (modelo - 
Anexo II) do Edital), disponível no endereço eletrônico 
http://doutorthomas.manaus.am.gov.br/ 
l) Atestado médico de sanidade física e mental. 
3.5. Os documentos de alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “g”, “h” “i” “j” e “k” 
deverão ser apresentados em original e cópia. 
3.6. A apresentação da documentação comprobatória de experiência no 
cargo que o candidato almeja concorrer, a que se refere o subitem 9.1 
deste edital, se dará por ocasião da inscrição dos candidatos e, em 
nenhuma hipótese, será aceita em outra data. 
3.6.1.Os candidatos que não apresentarem os respectivos documentos 
comprobatórios de experiência na atividade (diplomas, certificados, 
declarações etc.), no ato da inscrição definitiva, não serão excluídos do 
processo seletivo, contudo não obterão nenhuma pontuação que servirá 
de critério classificatório. 
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS: 
 
4.1. O candidato deverá preencher, cumulativamente, os seguintes 
requisitos no ato da inscrição, sendo posteriormente convalidados no 
momento da contratação, com os demais documentos exigidos no item 
14.4; 
a) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data do 
encerramento das inscrições; e idade máxima limite de 45 (quarenta e 
cinco) anos, apenas para candidatos que concorrerão a seleção para a 
atividade cuidador de idosos; 
b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, sendo que no caso de 
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 
políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal e, 
pertinente aos estrangeiros e brasileiros naturalizados, estar em  
conformidade com a Lei n. 1.725 de 03 de maio de 2013. 
c) estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) quando do sexo masculino, possuir documento que comprove estar 
em dia com as obrigações militares; 
e) gozar de boa saúde física e mental. 
f) não ter antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de 
seus direitos civis e políticos. 
 
5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
 
5.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição 
neste Processo Seletivo, desde que sua deficiência seja compatível com 
as atribuições da função e declarada no ato da inscrição. 
5.2. Serão reservadas vagas aos candidatos com deficiência, para os 
cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que 
sejam portadores, sendo reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 
das vagas previstas neste edital. 
5.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram 
nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal n. 3.298/99 
com as alterações introduzidas pelo artigo 70 do Decreto n. 5.296, de 02 
de dezembro de 2004. 
5.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no presente Processo 
Seletivo Simplificado, submeter-se-ão, quando convocados, à avaliação 
da Junta Médico-Pericial do Município, que terá a decisão relevante 
sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não e o grau de 
deficiência, capacitante ou não para o exercício da função. 
5.5. Os candidatos com deficiência participarão do Processo Seletivo em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos 
critérios, ao horário e ao local de apresentação de documentação 
estipulado aos demais candidatos. 

5.6. Na Ficha de Inscrição, o candidato com deficiência deverá fazer a 
opção pelas vagas reservadas. 
5.7. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa 
condição, não poderá impetrar recurso visando posteriormente modificá-la. 
5.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a 
deficientes, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com 
estrita observância da ordem classificatória. 
 
6. DO PRAZO DO CONTRATO: 
 
6.1. O prazo do contrato será determinado de 12 (doze) meses. 
 
7. DA FUNÇÃO, DA REMUNERAÇÃO E DAS VAGAS: 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Atividade Cuidador de Idosos 

Carga Horária 
Em regime de plantão de 12 horas, perfazendo um total de 40 
(quarenta) horas semanais, podendo a atividade ser 
desenvolvida no horário noturno de acordo com a necessidade. 

Remuneração Mensal 

Vencimento R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), mais 
Gratificação de exercício do cargo R$ 435,00 (quatrocentos e 
trinta e cinco reais), de acordo com a Lei nº 1.520 de 13 de 
outubro de 2010. 

Benefícios Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação 

Pré-Requisitos (comprovados junto 
aos documentos apresentados nos 
termos do item 14.4 deste Edital) 

Nível médio completo, escolaridade comprovada por meio de 
Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura e Curso Completo de 
Formação de Cuidadores de Idosos. 
Plena aptidão física e mental para realizar todas as atribuições 
da atividade. 

Área de Atuação Executar serviços pertinentes aos Cuidados com Idosos. 

Descrição das Atividades 

Orientar e assistir à pessoa idosa – em qualquer grau de 
dependência – em todas as atividades da vida diária, zelando pelo 
bem estar, saúde, alimentação, higiene pessoal e ambiental, 
educação, locomoção, organização, cultura, recreação e lazer, 
utilizando-se de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a 
consecução dessas atividades, conforme orientações e 
procedimentos estabelecidos; auxiliar na organização de arquivos, 
envio e recebimento de documentos pertinentes a sua área de 
atuação para assegurar a pronta localização de dados; zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços; zelar pela guarda, 
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos 
e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; executar outras 
tarefas correlatas. Acompanhamento externo (eventual) ao idoso em 
consultas, exames e internações hospitalares. 

Número de Vagas 92 

Nº de vagas para pessoa com 
deficiência (5%) 

5 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Atividade Técnico  Enfermagem 

Carga Horária 
Em regime de plantão de 12 horas, perfazendo um total de 40 
(quarenta) horas semanais, podendo a atividade ser 
desenvolvida no horário noturno de acordo com a necessidade. 

Remuneração Mensal 

Vencimento R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), mais 
Gratificação de exercício do cargo R$ 435,00 (quatrocentos e 
trinta e cinco reais), de acordo com a Lei nº 1.520 de 13 de 
outubro de 2010. 

Benefícios Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação 

Pré-Requisitos (comprovados junto 
aos documentos apresentados nos 
termos do item 14.4 deste Edital) 

Nível médio completo e Curso completo de Técnico em 
Enfermagem, escolaridade comprovada por meio de Certificado 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação e Cultura. 
Plena aptidão física e mental para realizar todas as atribuições 
da atividade. 

Área de Atuação Executar serviços pertinentes ao técnico de enfermagem 

Descrição das Atividades 

exercer atividade envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar no 
planejamento da assistência de enfermagem; assistir e orientar 
equipes auxiliares na operacionalização dos serviços e cuidados de 
enfermagem, de acordo com os planos estabelecidos pelo 
enfermeiro, transmitindo instruções e acompanhando a realização 
das atividades; participar no planejamento, programação da 
assistência, orientação e supervisão das atividades de enfermagem; 
prestar cuidados de enfermagem, atuando na prevenção e controle 
das doenças transmissíveis em geral e programas de vigilância 
epidemiológica; executar ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do enfermeiro, participar nos programas e nas 
atividades de assistência integral á saúde individual e de grupos 
específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, de 
higiene e segurança no trabalho, bem como de acidentes e doenças 
profissionais; preparar e administrar medicamentos conforme 
prescrição medica, observando atentamente à via solicitada, 
registrando no prontuário e comunicando a equipe de saúde sinais e 
sintomas apresentados; integrar a equipe as atividades assistenciais 
integrais a saúde do individuo, da família e da comunidade; executar 
atividades de lavagem, desinfecção e esterilização de materiais, 
instrumentos e equipamentos, de acordo com o método adequado 
para cada tipo de esterilização; atuar na prevenção e controle 
sistemáticos de danos físicos que possam ser causados a pacientes 
durante a assistência de saúde; auxiliar na organização de arquivos, 
envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de 
atuação para assegurar a pronta localização de dados; zelar pela 
guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 

Número de Vagas 45 

Nº de vagas para pessoa com 
deficiência (5%) 

3 

http://www.dpf.gov.br/
http://doutorthomas.manaus.am.gov.br/
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AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Atividade Analista Enfermagem 

Carga Horária 

Em regime de plantão de 12 horas, perfazendo um total de 
40 (quarenta) horas semanais, podendo a atividade ser 
desenvolvida no horário noturno de acordo com a 
necessidade. 

Remuneração Mensal 

Vencimento R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), mais 
Gratificação de exercício do cargo R$ 1.660,00 (hum mil e 
seiscentos e sessenta reais) de acordo com a Lei nº 1.520 
de 13 de outubro de 2010. 

Benefícios Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação 

Pré-Requisitos (comprovados junto aos 
documentos apresentados nos termos 
do item 14.4 deste Edital) 

Nível superior completo, escolaridade comprovada por meio 
de Certificado /Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo  Ministério da Educação e Cultura. 
Plena aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições da atividade. 

Área de Atuação Executar serviços pertinentes ao enfermeiro 

Descrição das Atividades 

Planejar, organizar e executar atividades de enfermagem, 
empregando processo de rotina ou especifico; 
diagnosticar as necessidades de enfermagem; elaborar 
plano de assistência a ser prestada pela equipe de 
enfermagem; em serviço de proteção, recuperação, 
preservação e reabilitação da saúde; acompanhar e 
prestar assistência aos pacientes; realizar consultas e 
procedimentos de maior complexidade; prescrever ações; 
prescrever medicamentos estabelecidos em programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela portaria 
nº 648/2006, do Ministério da Saúde; supervisionar 
atividades da equipe de auxiliares de enfermagem; 
elaborar escalas de serviço e distribuir atividades da 
equipe nas 24 horas; fazer notificação de doenças 
infectocontagiosas e acompanhar o tratamento ;orientar 
sobre questões de primeiros socorros e emergências 
médicas; elaborar e manter atualizado o manual de 
normas e rotinas no atendimento de enfermagem; conferir 
registros de ocorrências e elaborar relatórios das 
atividades desenvolvidas; participar na previsão e controle 
de material especifico; realizar supervisão e avaliação do 
pessoal de enfermagem; desenvolver ações educativas 
que possam intervir no processo saúde-doença; organizar 
prontuários com registros das observações, tratamentos 
executados e ocorrências verificadas em relação ao 
paciente; participar da prevenção, do controle sistemático 
da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em 
geral; atuar quando da ocorrência do óbito, executando e 
orientando os procedimentos necessários , bem como 
prestando apoio aos familiares; realizar vistorias ,pericias 
técnicas, laudos periciais, informações e apareceres sobre 
institucionalizações ; realizar visita domiciliar e hospitalar; 
participar de reuniões multiprofissionais institucionais; 
verificar o funcionamento de aparelhos utilizados na área 
de enfermagem, solicitando reparos e/ou substituições; 
elaborar pesquisas, artigos, relatórios e outras 
documentações técnicas, cientificas e/ou administrativas; 
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros 
eventos, sobre sua especialização; executar outras tarefas 
correlatas, reconhecidas como do profissional de 
enfermagem. 

Número de Vagas 07 

Nº de vagas para pessoa com 
deficiência (5%) 

- 

 
8. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 
 

8.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será 
realizado em uma única etapa. 
8.1.1. Análise curricular mediante verificação das informações contidas 
no mesmo, com a devida classificação em obediências aos critérios 
definidos no item 9, para todos os candidatos. 
 
9. DA ANÁLISE CURRICULAR: 
 
9.1. A análise curricular terá caráter classificatório e seguirá os seguintes 
critérios: 
 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

ATIVIDADE: CUIDADOR DE IDOSOS 

 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

I - EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO 

I.a) 1 ano 5 

50 
I.b) 2 anos 10 

I.c) 3 anos 15 

I.d) 4 anos ou mais 20 

II – CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 

II. a) de 8 a 20 horas 1 

20 

II. b) de 21 a 40 horas 2 

II. c) de 41 a 60 horas 3 

II. d) de 61a 80 horas 4 

II. e) acima de 80 horas 5 

TOTAL 70 

 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

ATIVIDADE: TÉCNICO ENFERMAGEM 

 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

I - EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 

I.a)Experiência no exercício de atividades inerentes à 
função de Técnico de Enfermagem 

05 pontos (por ano 
comprovado) 

10 pontos 

I.b)Prévia aprovação em Concurso Público para o cargo 
de Técnico em Enfermagem nos últimos 5 anos 

05 pontos 15 pontos 

I.c)Prévia aprovação em Processo Seletivo Simplificado 
na função Técnico em Enfermagem nos últimos 5 anos 

05 pontos 10 pontos 

I.d)Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde e de 
atuação do Técnico em Enfermagem – Carga horaria 
mínima de 20h (integral) 

05 pontos 15 pontos 

I.e)Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde e de 
atuação do Técnico em Enfermagem – Carga horaria 
mínima de 40h (integral) 

15 pontos 30 pontos 

I.f)Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde e de 
atuação do Técnico em Enfermagem – Carga horaria 
mínima de 80h (integral) 

20 pontos 20 pontos 

TOTAL 
 

100 

 
 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

ATIVIDADE: ANALISTA - ENFERMAGEM 

 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

I - EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 

I.a)Experiência no exercício de atividades inerentes à 
função de Enfermeiro 

05 pontos (por ano 
comprovado) 

10 pontos 

I.b)Prévia aprovação em Concurso Público para o cargo 
de Analista - Enfermeiro nos últimos 05 anos 

05 pontos 05 pontos 

I.c)Prévia aprovação em Processo Seletivo Simplificado 
na função Analista - Enfermeiro nos últimos 05 anos 

05 ponto 10 pontos 

I.d)Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde e de 
atuação de Enfermeiro – Carga horaria mínima de 20h 
(integral) 

05 pontos 05 pontos 

I.e)Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde e de 
atuação de Enfermeiro – Carga horaria mínima de 40h 
(integral) 

05 pontos 10 pontos 

I.f)Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde e de 
atuação de Enfermeiro – Carga horaria mínima de 80h 
(integral) 

05 pontos 15 pontos 

I.g)Certificado de conclusão de pós-graduação Latu 
Senso em Gerontologia (mínimo de 360 hora/aula) 

10 pontos 10 pontos 

I.h)Diploma, devidamente registrado, de conclusão ou 
Certificado de conclusão de Mestrado na área de saúde. 

15 pontos 15 pontos 

I.i)Diploma, devidamente registrado, de conclusão ou 
Certificado de conclusão de Doutorado na área de 
saúde. 

20 pontos 20 pontos 

TOTAL 
 

100 

 
10.DA PONTUAÇÃO FINAL: 
 
10.1. A pontuação final do candidato no Processo Seletivo será o total de 
pontos obtidos na avaliação de currículo. 
 
11.DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE: 
 
11.1. Para a função Auxiliar de Serviços Municipais (atividade: Cuidador 
de Idosos, Técnico-Enfermagem e Analista-Enfermagem), apurado o 
total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência para 
efeito de classificação, ao candidato que tiver maior idade (Lei Federal 
nº. 10.741 de 01/10/2003, Artigo 27, Parágrafo Único). Persistindo o 
empate, terá preferência o candidato que apresentar maior pontuação no 
item qualificação profissional. 
 
12.DOS RECURSOS: 
 
12.1. O recurso deverá ser individual com a indicação precisa do item 
em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, 
devendo conter os dados que informem sobre a identidade do recorrente 
e o número de inscrição. 
12.2. Será indeferido, liminarmente, o pedido de recursos não 
fundamentado ou intempestivo, ou não subscrito pelo próprio candidato. 
12.3. Os recursos serão dirigidos à Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado, devendo ser protocolizado na Fundação de Apoio ao Idoso 
“Doutor Thomas” – localizada na Rua Dr. Thomas n.º 798 – Nossa 
Senhora das Graças no horário das 08:00 h às 14:00 h, no prazo 
estabelecido no item 13.1. 
12.4. Será rejeitado liminarmente o recurso protocolizado fora do prazo 
ou não fundamentado e o interposto por fax-símile, telex, telegrama, 
internet, como também o que não contiver dados necessários à 
identificação do candidato. 
12.5. Para contagem do prazo para interposição de recurso, excluir-se-á 
o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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12.6. As decisões de revisão da nota atribuída serão dadas a conhecer, 
coletivamente, e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos, 
quando da divulgação do resultado final. 
12.7. Caso o recurso seja indeferido pela Presidente da Comissão de 
Processo Seletivo, o candidato poderá recorrer perante o titular da 
Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”, que constitui última 
instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela 
qual não caberão recursos adicionais. 

 
13.DA HOMOLOGAÇÃO: 
 
13.1. O resultado oficial do Processo Seletivo Simplificado será 
publicado no Diário Oficial do Município. 

 
14.DA CONTRATAÇÃO: 
 
14.1. Os candidatos selecionados para as vagas oferecidas, obedecendo 
à estrita ordem de classificação final, serão convocados para 
contratação, de acordo com a disponibilização orçamentária por meio 
de ato devidamente publicado no Diário Oficial do Município. 
14.2. Os candidatos convocados obrigar-se-ão a declarar, por escrito, 
aceitação para as atribuições da função/atividade para as quais estarão 
sendo convocados. 
14.2.1. Os candidatos constantes da homologação do resultado final do 
Processo Seletivo Simplificado serão chamados com estrita observância 
da ordem de classificação. 
14.3. A Prefeitura de Manaus através da Fundação de Apoio ao Idoso 
“Doutor Thomas” firmará contrato com o candidato selecionado e 
convocado, pelo período determinado de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado uma única vez pelo mesmo período. 
14.3.1 A Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas” reserva-se o direito 
de rescindir o Contrato com os candidatos selecionados e convocados, 
procedendo assim o desligamento: por conveniência administrativa a 
qualquer tempo e/ou após nomeação de servidores concursados. 
14.4. No ato da contratação, o candidato convocado deverá apresentar 
os seguintes documentos, sendo obrigatória a apresentação do original 
e duas cópias legíveis de cada (não precisa autenticar em cartório): 
a) Carteira de Identidade (RG); 
b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
c) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 
d) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social 
e) Certidão de Nascimento, se solteiro; 
f) Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União estável; 
g) Certidão de Nascimento dos dependentes; 
h) Comprovante de Residência com CEP; 
i) Comprovante de quitação com as obrigações militares (se convocado 
de sexo masculino); 
j) Registro no PIS/PASEP (caso já tenha sido cadastrado); 
k) Comprovante de que está amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, na forma do disposto no § 1º, do artigo 12 da Constituição 
Federal e no art. 13 do Decreto no 70.436, de 18 de abril de 1972, no 
caso de candidato com nacionalidade portuguesa e, no caso de 
estrangeiro residente no país possuir visto permanente emitido por 
autoridade federal competente; 
l) Laudo especializado contendo parecer da Junta Médica Pericial do 
Município atestando a aptidão para o exercício do cargo. 
m) Atestado de Capacidade Física e Mental. 
n) Declaração de tempo de serviço prestado a pessoa idosa devidamente 
autenticado e reconhecido em cartório. (modelo - Anexo II) do Edital). 
14.5. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar, ainda, o 
original da seguinte documentação: 
a) Comprovação, através de certidão, de que não possui antecedentes 
criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos. 
b) Outrossim, visando à comprovação de que não tenha sofrido, quando 
no exercício de cargo, função ou emprego público, caso tenha exercido, 
demissão por justa causa, deverá assinar Declaração própria. 
c) Comprovante de Registro no Conselho ou Órgão de classe. 
d) Nada consta do Conselho ou Órgão de classe. 
14.6. O candidato que for convocado para contratação e não comparecer 
ao local, na data marcada, ou não apresentar qualquer um dos 
documentos exigidos, será desclassificado para todos os fins, sendo 
convocado o candidato seguinte na lista de classificação, conforme 
conveniência da administração. 

14.7 A seleção e classificação final no Processo Seletivo Simplificado 
não asseguram ao candidato o direito de contratação, mas apenas a 
expectativa de realização de tal ato, segundo a rigorosa ordem de 
classificação, ficando a concretização deste ato condicionada à 
oportunidade e conveniência da Administração. 
14.8. A Prefeitura de Manaus através da Fundação de Apoio ao Idoso 
“Doutor Thomas” reserva-se ao direito de proceder à contratação em 
número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades. 
 
15.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
15.1. Todos os candidatos inscritos e selecionados que preencherem os 
requisitos básicos exigidos no edital, serão relacionados para 
homologação do resultado final, de acordo com a ordem de 
classificação. 
15.2. Os candidatos constantes da homologação do resultado final do 
Processo Seletivo Simplificado serão chamados com estrita observância 
da ordem de classificação. 
15.3 A classificação final será publicada constando a nota da avaliação 
de currículo. 
15.4. A homologação deste Processo Seletivo Simplificado será 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus e divulgada no jornal 
local e sites http://www.manaus.am.gov.br , 
http://doutorthomas.manaus.am.gov.br/. 
15.5. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos 
os atos publicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 
15.6. O candidato classificado, obedecida a ordem de classificação, será 
convocado para a realização dos Exames Médicos e procedimentos 
pré-admissionais, todos de caráter eliminatório, no período de 
16/02/2016 a 04/03/2016, e deverá apresentar os documentos 
constantes do item 14.4 e 14.5 deste Edital. 
15.7 O não-pronunciamento do candidato, por escrito, no prazo definido 
na convocação, implicará na desistência da vaga. 
15.8. O descumprimento de qualquer item do edital e o não 
comparecimento do candidato classificado no prazo estabelecido no 
edital implica na eliminação do mesmo no Processo Seletivo 
Simplificado, sendo considerado como desistente, e em seguida será 
convocado outro candidato classificado, conforme conveniência da 
administração. 
15.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou 
retificações, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso 
publicado, devendo o candidato manter-se informado sobre as eventuais 
atualizações ou retificações. 
15.10. As fases do Processo Seletivo Simplificado referente ao edital, 
nota, recurso, homologação do resultado final e editais de convocações, 
serão publicados no Diário Oficial do Município, divulgados no jornal 
local e internet. 
15.11. Após a homologação do Processo Seletivo Simplificado, todas as 
informações a ele relativas, serão dadas aos interessados pela 
Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”. 
15.12. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data da divulgação do resultado final, 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo 
período. 
15.13 Os candidatos não-eliminados, excedentes às vagas atualmente 
existentes, serão mantidos em cadastro de reserva e poderão ser 
convocados para contratação em função da disponibilidade de vagas 
futuras, durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo 
Simplificado. 
15.13.1 Na hipótese da existência de vagas e na situação descrita no 
item anterior, a convocação para contratação de candidatos não-
eliminados, se dará mediante ato devidamente publicado no Diário 
Oficial do Município, obedecendo a ordem de classificação 
15.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo 
Seletivo em conjunto com a Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor 
Thomas”. 
 

Manaus, 21 de janeiro de 2016. 
 

 

http://www.manaus.am.gov.br/
http://doutorthomas.manaus.am.gov.br/
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ANEXO I 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO 

           / 2 0 1 6 

NÚMERO DO CPF SEM PONTO E SEM TRAÇO 

DATA DA INSCRIÇÃO 
 

NOME CARGO PLEITEADO 
 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
(   ) SIM 
(   )  NÃO 

ESPECIFICAR DEFICIÊNCIA 
 

SEXO 
(   )   MASCULINO 
(   )   FEMININO 

DATA DO NASCIMENTO 
 

ESTADO CIVIL 
(  ) SOLTEIRO     (  ) VIÚVO 
(  ) CASADO        (  )  OUTROS 
 

CPF 
 

NÚMERO DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE 
 

DATA DE EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE 
 

ORGÃO 
EXPEDIDOR DA 
CARTEIRA DE 
IDENTIDADE 
 

TÍTULO DE ELEITOR (INSCRIÇÃO) 
 

ZONA 
 

SEÇÃO 

NOME DA MÃE 
 

NOME DO PAI 
 

EMAIL 
 

QUANTIDADE DE FILHOS MENORES 

ENDEREÇO (Av, Rua, Bc) 
 
 

Nº 
 
 

COMPLEMENTO 
 
 

BAIRRO 
 
 

CEP 
 
 

ESTADO CIDADE 

TELEFONE RESIDENCIAL 
 
 

TELEFONE CELULAR 
 
 
 

NATURALIDADE 
 
 

NACIONALIDADE 
 
 

DADOS ESCOLARES 
ENSINO MÉDIO 

INSTITUIÇÃO FORMADORA 
 
 

 
(   ) COMPLETO 
 
 

DATA DA CONCLUSÃO 
 

LOCAL 
 
 

 
OUTROS/ ESPECIALIZAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 

ENSINO SUPERIOR 

INSTITUIÇÃO FORMADORA 
 
 

DATA DA CONCLUSÃO 
 
 

LOCAL 
 
 

OUTROS /ESPECIALIZAÇÃO 
 
 

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CUIDADOR DE IDOSOS 

INSTITUIÇÃO 
 
 

ANO DE CONCLUSÃO 
 
 

DATA DE 
INÍCIO 
 
 

DATA FINAL 
 
 

CIDADE 
 
 

ESTADO 
 
 

CARGA HORÁRIA DO CURSO 
 
 

 

Declaro conhecer e estar de acordo com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital. 
Declaro ainda, que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o 
exercício da função, inclusive que tenho disponibilidade de tempo integral para exercer as atividades 
previstas, comprometendo-me a apresentar a devida comprovação, quando exigida, sob pena de não 
o fazendo, tornar-se insubsistente minha inscrição. 
Declaro por fim, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art.299, do Código 
Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis e 
que são verdadeiras as informações contidas nesta Ficha de Inscrição. 
 

______________________________________________________ 
ASSINATURA 

 
______________________________________________________ 

NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA 
Nº de folhas recebidas: 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO 

           / 2 0 1 6 

NÚMERO DO CPF SEM PONTO E SEM TRAÇO 

DATA DA INSCRIÇÃO 
 
 
 

NOME 
 
 

CARGO PLEITEADO 
 

NÚMERO DA 
CARTEIRA DE 
IDENTIDADE 
 

DATA DE  EXPEDIÇÃO  DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 
 

ORGÃO EXPEDIDOR DA 
CARTEIRA DE IDENTIDADE 
 
 

Recebido (Nome legível e assinatura do servidor que recebeu a inscrição) 

 
 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO 

           / 2 0 1 6 

NÚMERO DO CPF SEM PONTO E SEM TRAÇO 

DATA DA INSCRIÇÃO 
 
 
 

NOME 
 
 

CARGO PLEITEADO 
 

NÚMERO DA CARTEIRA 
DE IDENTIDADE 
 

DATA DE  EXPEDIÇÃO  DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE 
 

ORGÃO EXPEDIDOR DA 
CARTEIRA DE IDENTIDADE 
 
 

Recebido (Nome legível e assinatura do servidor que recebeu a inscrição) 

 
 
 
 

VIA DO CANDIDATO 

 
 

ANEXO II 
 
 
Manaus, _____/________/2016. 
 
 

Declaração 
 
 
Declaramos para os devidos fins, que __________________________________________, 
 
portador do documento de identidade nº ________________ e CPF Nº ________________ 
 
desempenha (ou) a função de _________________________________________________ 
 
nesta empresa (domicilio) e exerce (u) as atividades de 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(descrever todas as atividades desempenhadas pelo profissional) 
 
no período de ___________________ a __________________. 
                                (data de inicio)               (data de término) 
 
Declaro por fim, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299, do 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis e que são verdadeiras as informações aqui existentes. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Nome completo, assinatura, CPF/CNPJ 

do responsável pela declaração 
 



 

Manaus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA torna pública para 
conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento da Fase de 
Habilitação da CONCORRÊNCIA Nº 29/2015 – CML/PM, cujo objeto 
refere-se ao “REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REFORMA, REPARO E 
MANUTENÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EM 
PRÉDIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MANAUS”. 
 
INABILITADAS: COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS 
PREDIAIS LTDA, DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA e 
COSTA RICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. 
 
HABILITADA: M C A CONSTRUTORA EIRELI 
 

A contar da publicação da presente, abre-se o prazo 
recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “a” da 
Lei nº. 8.666/93. 
 

A Ata de Julgamento das Documentações encontra-se a 
disposição dos interessados na Comissão Municipal de Licitação, Rua 
São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira 
a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375 ou 6333. 
 
 

Manaus, 21 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 
 

Publicações Diversas 
 
 
AUTO POSTO GASPETRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA., torna publico que recebeu do IPAAM a Licença de 
Operação nº 476/13-02, que autoriza o transporte rodoviário de 
produtos derivados de petróleo (gasolina, diesel) e álcool combustível, 
localizada na Av. Ramos Ferreira, nº 1640, Centro, no Estado do 
Amazonas – AM, para transporte rodoviário em veículos tanques de 
combustíveis, com validade de 01 ano. 
 
 
 
 
 
 
 
GASPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA torna publico que 
recebeu do IPAAM a Licença de Operação nº 013/16, que autoriza a 
comercialização de produtos derivados de petróleo (gasolina, diesel) e 
álcool combustível, localizada na Rodovia Manoel Urbano, AM 070, KM 
10, Iranduba - AM para Comercialização de combustível, com validade 
de 01 ano. 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


