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DECRETO Nº 3.416, DE 28 DE JULHO DE 2016 
 

APROVA a modificação do projeto de 
loteamento denominado “Residencial 
Cidadão Manauara I”, na forma que 
especifica, e estabelece outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 004, 

de 16 de janeiro de 2014, e na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979; 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
2013/796/824/04332, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica aprovada a modificação do projeto de 
loteamento denominado “Residencial Cidadão Manauara I”, possuindo 
matrícula da gleba sob nº 74.545 expedida mediante o Cartório do 1º 
Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras, com área total de 
55.851,56 m² (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um metros 
quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e perímetro de 
933,13 m (novecentos e trinta e três metros e treze centímetros) e como 
área utilizável remanescente da subtração da Área de Preservação 
Permanente – APP de 45.631,41 m² (quarenta e cinco mil, seiscentos e 
trinta e um metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados), 
situado na Rua Samambaia, s/nº - Santa Etelvina, estando de acordo 
com o Registro de Imóvel, possuindo os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com a propriedade de Edmilson Salviano, por 
uma linha entre os pontos M-01/M-02, no azimute de 105°56'15 na 
distância de 211,00 m (duzentos e onze metros); a Leste: com a Rua 
projetada de nome Taperebá, por uma linha entre os pontos M-
02/M03/M04/M05/M-06, nos azimutes de 195°56'15"; na distância de 
189,44 m (cento e oitenta e nove metros e quarenta e quatro 
centímetros); ao Sul: com o Igarapé do Passarinho, por uma linha entre 
os pontos M-06/V-01/V-02/M-07, nos azimutes de 231°15'59"; 
258°55'42"; 288°41'45"; e distância de 249,62 m (duzentos e quarenta e 
nove metros e sessenta e dois centímetros); e a Oeste: com a Rua 
Samambaia, por uma linha entre os pontos M-07/M08/M09/M10/M-01, 
no azimute de 15°56'15 na distância de 283,07 m (duzentos e oitenta e 
três metros e sete centímetros. 

Parágrafo único. Inicia-se a descrição do perímetro da área 
de que cuida o caput deste artigo no vértice M-01, de coordenadas N 
4.668.969,754 m e E 398.750,340 m, deste, segue confrontando com 
Edmilson Salviano, outrora Raimunda M. Pinheiro, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 105°56'15" e 211,00 m até o vértice M-02, de 
coordenadas N 4.668.940,907 m e E 398.562,103 m; com a Rua de nome 
Taperebá (projetada), com os seguintes azimutes e distâncias: 195°56'15" 
e 30,00 m até o vértice M-03, de coordenadas N 4.668.912,061 m e E 
398.553,865 m; com a Rua de nome Taperebá (projetada), com os 
seguintes azimutes e distâncias: 195°56'15" e 30,00 m até o vértice M-04, 
de coordenadas N 4.668.854,367 m e E 398.537,390 m; com a Rua de 
nome Taperebá (projetada), com os seguintes azimutes e distâncias: 
195°56'15" e 60,00 m até o vértice M-05, de coordenadas N 4.668.787,593 
m e E 398.518,322 m; com a Rua de nome Taperebá (projetada), com os 
seguintes azimutes e distâncias: 195°56'15" e 69,44 m até o vértice M-06, 
de coordenadas N 4.668.745,953 m e E 398.466,409 m; com o Igarapé do 

passarinho, com os seguintes azimutes e distâncias: 231°15'59" e 66,55 m, 
até o vértice V-01, de coordenadas N 4.668.727,547 m e E 398.372,347 m; 
com o Igarapé do passarinho, com os seguintes azimutes e distâncias: 
258°55'42" e 95,85 m, até o vértice V-02, de coordenadas N 4.668.755,507 
m e E 398.289,724 m; com o Igarapé do passarinho, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 288°41'45" e 87,22 m, até o vértice M-07, de 
coordenadas N 4.668.912,305 m e E 398.334,500 m; com a Rua de nome 
Samambaia, com os seguintes azimutes e distâncias: 15°56'15" e 163,07 
m, até o vértice M-08, de coordenadas N 4.668.969,999 m e E 398.350,975 
m; com a Rua de nome Samambaia, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 15°56'15" e 60,00m, até o vértice M-09, de coordenadas N 
4.668.998,845 m e E 398.359,213 m; com a Rua de nome Samambaia, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 15°56'15" e 30,00 m, até o vértice 
M-10, de coordenadas N 4.669.027,692 m e E 398.367,451 m; com a Rua 
de nome Samambaia, com os seguintes azimutes e distâncias 15°56'15" e 
30,00 m, até o vértice M-01, chegando ao vértice inicial da descrição deste 
perímetro. 

 
Art. 2º A área descrita no art. 1º deste Decreto possui os 

seguintes índices de aproveitamento de área urbanizada, que 
correspondem: 

I – área residencial, com área de 18.870,01 m² equivalente 
a 41,35% da área utilizável da gleba; 

II – sistema viário, com área de 12.189,45 m² equivalente a 
26,71% da área utilizável da gleba; 

III – área de equipamento comunitário, com área de 
5.087,96 m², equivalente a 11,15% da área utilizável da gleba; 

IV – área verde, com área de 9.483,80 m² equivalente a 
20,79% da área utilizável da gleba; 

V – Área de Preservação Permanente – APP, com área de 
10.220,15m² equivalente a 18,30% da área total da gleba; (Os cálculos 
de áreas foram obtidos com base na área utilizável, remanescente da 
subtração da Área de Preservação Permanente – APP). 

 
Art. 3º Fica constituído o plano de loteamento com 12 

(doze) quadras destinadas ao uso residencial, sendo: Quadra 01, 
Quadra 02, Quadra 03, Quadra 04, Quadra 05, Quadra 06, Quadra 07, 
Quadra 08, Quadra 09, Quadra 10, Quadra 12, Quadra 12A, com 13 
(treze) áreas destinadas para equipamentos comunitários, 04 (quatro) 
áreas verdes e 01 (uma) área de preservação permanente. 

 
Art. 4º Ficam caucionadas para a garantia da execução do 

loteamento, as quadras residenciais denominadas Quadra 01, Quadra 
02, Quadra 03, Quadra 04, Quadra 05, Quadra 06, Quadra 07, Quadra 
08, Quadra 09, Quadra 10, Quadra 12, Quadra 12A. 

 
Art. 5º Este Decreto compõe-se de Certidão de Aprovação do 

Projeto de Loteamento, acompanhado de projeto urbanístico e memoriais 
descritivos contendo carimbo referente à aprovação do loteamento mediante 
o Instituto Municipal de Planejamento Urbano – IMPLURB. 

 
Art. 6º Fica o proprietário loteante obrigado a: 
I – registrar mediante o cartório competente, dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias e licenciá-lo em até 12 (doze) meses 
sob pena de caducidade da aprovação, atendendo ao disposto na Lei 
Federal de Parcelamento do Solo, de acordo com o art. 19 da Lei 
Complementar nº 004, de 16 de janeiro de 2014, a presente aprovação 
do plano de loteamento. 
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II – executar, após o devido licenciamento, todas as obras 
e serviços constantes nos projetos e memoriais descritivos aprovados e 
carimbados, em como a todos os itens listados no art. 23 da Lei 
Complementar nº 004, de 16 de janeiro de 2014. 

 
Art. 7º As áreas descritas nos incisos II, III, IV, V do art. 2º 

deste Decreto, deverão ser registradas em matrículas autônomas, 
indicando como proprietário o Município de Manaus. 

 
Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, em 

especial o Decreto nº 2.717, de 05 de fevereiro de 2014, este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Manaus, 28 de julho de 2016. 

 
 

 
DECRETO Nº 3.417, DE 28 DE JULHO DE 2016 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 

CONSIDERANDO a Informação nº 1356/2014 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 

CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 06/2015 
– PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo Subprocurador 
Geral do Município, e os demais elementos informativos constantes dos 
autos do Processo nº 2011/11217/11263/00192, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, no Beco Curió, n° 
182-A, Bairro Tancredo Neves, com área total de 56,00 m² (cinquenta e 
seis metros quadrados) e perímetro de 30,00 m (trinta metros), de posse 
de CIDIA CALDAS DE OLIVEIRA, com os seguintes limites e 
confrontações ao Norte: faz frente com imóveis de nomenclatura TN-354 
e SO 305, por uma linha reta de 8,00 m (oito metros); ao Sul: com terras 
de terceiros, por uma linha reta de 8,00 m (oito metros); a Leste: com o 
imóvel de nomenclatura SO-306, por uma linha reta de 7,00 m (sete 
metros); e a Oeste: com imóvel de nomenclatura TN-364, por uma linha 
reta de 7,00 m (sete metros). 

Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-6-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 

Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 
Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de 
união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 
expropriado deverá providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade/posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como: cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 

 

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Manaus, 28 de julho de 2016. 

 
 

 
DECRETO Nº 3.418, DE 28 DE JULHO DE 2016 

 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 
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CONSIDERANDO a Informação nº 1198/2014 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 

CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 
227/2014 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geraldo Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2010/11217/11263/00476, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, do imóvel localizado nesta cidade, no Beco Curió, n° 
183, Bairro Tancredo Neves, com área total de 20,91 m² (vinte metros 
quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e perímetro de 18,40 
m (dezoito metros e quarenta centímetros), de posse de GILMARA 
GOMES DA CRUZ, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: 
com Rua Águia Cinzenta, para onde faz frente, por uma linha de 5,10 m 
(cinco metros e dez centímetros); ao Sul: com imóvel de nomenclatura 
TN-365, por uma linha de 5,10 m (cinco metros e dez centímetros); a 
Leste: com terras de terceiros, por uma linha de 4,10 m (quatro metros e 
dez centímetros); e a Oeste: com imóvel de nomenclatura TN-356, por 
uma linha de 4,10 m (quatro metros e dez centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-6-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de 
união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 

expropriado deverá providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade/posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como: cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Manaus, 28 de julho de 2016. 
 

 

DECRETO DE 28 DE JULHO DE 2016 
 

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

 
NOMEAR, a contar de 01-08-2016, nos termos do art. 11,             

inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Manaus, o senhor PAULO DA SILVA FERREIRA para 
exercer o cargo de Chefe de Gabinete (Assessor Técnico III), simbologia 
DAS-1, integrante da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – 
PGM, objeto da Lei nº 1.768, de 20-09-2013. 

 
 

Manaus, 28 de julho de 2016. 

 
 
 
 

 
DECRETO DE 28 DE JULHO DE 2016 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

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

 
CONSIDERAR DISPENSADA, a contar de 01-08-16, 

a senhora KARINA LIMA MORENO, da função de membro junto à 
Comissão Especial de Licitação/PROURBIS, vinculada à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF, criada pelo Decreto nº 
748, de 25 de janeiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 754, de 10 de 
fevereiro de 2011. 

 
Manaus, 28 de julho de 2016. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2016 
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PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso de bem imóvel 
gratuito celebrado em 05 de julho de 2016. 
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Procuradoria Geral do 
Município PGM e a EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A 
3. OBJETO: Permissão de Uso de bem imóvel, de forma gratuita e por 
prazo indeterminado, da área situada na Avenida Noel Nutels, S/N, 
Cidade Nova I, com os seguintes limites e confrontações: NORTE: com a 
Rua Miriti, por uma linha de 100,00m; SUL: Com a Avenida Noel Nutels, 
por uma linha de 100,00m; LESTE:  com a Avenida Bispo Pedro Massa, 
por uma linha de 100,00m; e OESTE: com o posto médico Balbina 
Mestrinho II, por uma linha de 100,00m. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: A Permissão de uso de bem imóvel tem 
respaldo na Lei Complementar n.º 004/14, Art. 16, II.. 
5. PRAZO: O Prazo da vigência é indeterminado e gratuito. 
 
 

Manaus (AM), 18 de julho de 2016. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso de bem imóvel, 
gratuito celebrado em 05 de julho de 2016. 
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Procuradoria Geral do 
Município-PGM e a EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A. 
3. OBJETO: Permissão de Uso de bem  imóvel, de forma gratuita e 
por prazo indeterminado, da área situada na Rua 4, S/Nº, quadra 37, 
Etapa 2B, Área Institucional 15, São Jose Operário, com os seguintes 
limites e confrontações: NORTE: com a Rua 3, por uma linha  
de 50,00m; SUL: Com a Rua 4, por uma linha de 50,00m; LESTE:  
com o Programa Águas para Manaus - PROAMA, por uma linha de 
49,50m; e OESTE: com a casa nº 18A e casa nº 17, por uma linha de 
49,41m. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: A permissão de uso de bem imóvel, tem 
respaldo na Lei Complementar n.º 004/14, Art. 16, II. 
5. PRAZO: O Prazo da vigência é indeterminado e gratuito. 
 

 
Manaus (AM), 26 de julho de 2016. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso de bem imóvel 
gratuito celebrado em 11 de julho de 2016. 
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Procuradoria Geral do 
Município - PGM e a  EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A 

3. OBJETO: Permissão de Uso de Bem Imóvel, de forma gratuita e por 
prazo indeterminado, da área situada na Rua Dom Jackson Damasceno, 
S/Nº, Condomínio Residencial Senador João Bosco, Flores, com os 
seguintes limites e confrontações: NORTE: Com área do condomínio 
Senador João Bosco, por uma linha de 27,57m e azimute de 86º03'44". 
SUL: Com a confinante Maria Moreira dos Santos, por uma linha de 
27,87m e azimute de 263º01'22". LESTE:  Com a área do condomínio 
Senador João Bosco, por uma linha de 32,62m e azimute de 174º45'17". 
OESTE: Com a área do condomínio Senador João Bosco, por uma linha 
de 34,09m e azimute de 355º 15'15". 
4. FUNDAMENTAÇÃO: A permissão de uso de bem imóvel, tem 
respaldo na Lei Complementar n.º 004/14, Art. 16, II. 
5. PRAZO: O Prazo da vigência é indeterminado e gratuito. 
 

Manaus (AM), 18 de julho de 2016. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, 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. 077/2016 – 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 material de 
expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus (SEMSA), as empresas a seguir relacionadas, com 
seus respectivos itens e valores unitários: MC COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA. para os itens 05 R$ 60,00 (sessenta reais), 
06 R$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos), 14 R$ 0,36 (trinta e 
seis centavos), 18 R$ 1,00 (um real), 19 R$ 1,80 (um real e oitenta 
centavos) e 22 R$ 20,00 (vinte reais); S DE O PEDROSA - ME. para o 
item 11 R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) e T. DA S. LUSTOSA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME para os itens 02 R$ 8,19 (oito reais e 
dezenove centavos), 08 R$ 44,98 (quarenta e quatro reais e noventa e 
oito centavos) e 24 R$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos). 

 
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos 

proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, 
nos termos da lei. 
 

Manaus, 26 de julho de 2016. 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2016 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, 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. 091/2016 – 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 materiais educativos e 
esportivos, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde 
Gebes Medeiros da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 
(SEMSA), as empresas: CASA DOS COMPRESSORES LTDA., para o 
item 28 com o valor global de R$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais) e 
KMP DE MORAES – EPP para os itens 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37, 
38, 39, 41 e 44 com o valor global de R$ 8.020,56 (oito mil e vinte reais e 
cinquenta e seis centavos). 
 

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de 
Empenho no valor global constante nas propostas das empresas 
vencedoras. 
 

Manaus, 27 de julho de 2016. 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, 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. 092/2016 – 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 Insumos 
Laboratoriais, para atender as necessidades dos Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 
(SEMSA), as empresas a seguir relacionadas, com seus respectivos 
itens e valores unitários: INSTRUMENTAL TECNICO LTDA para os 
itens: 01 R$ 20,00 (vinte reais), 02 R$ 6,80 (seis reais e oitenta 
centavos), 03 R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), 04 R$ 6,00 
(seis reais), 05 R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), 06 R$ 23,75 
(vinte e três reais e setenta e cinco centavos), 07 R$ 6,90 (seis reais e 
noventa centavos), 08 R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), 09 
R$ 6,00 (seis reais), 13 R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos), 
14 R$ 6,00 (seis reais), 17 R$ 119,00 (cento e dezenove reais), 18 
R$ 0,14 (quatorze centavos), 19 R$ 60,00 (sessenta reais), 20 R$ 5,00 
(cinco reais), 21 R$ 5,00 (cinco reais) e 22 R$ 1,70 (um real e setenta 
centavos) e K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA para os itens: 11 R$ 5,80 (cinco reais e oitenta 
centavos), 12 R$ 5,09 (cinco reais e nove centavos), 15 R$ 10,00 (dez 
reais) e 23 R$ 50,00 (cinquenta reais). 
 

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos 
proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, 
nos termos da lei. 

Manaus, 27 de julho de 2016. 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 073/2016 – SCLS/CML/PM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 100/2016- DIREP/SEMSA 

 
No dia 22 de julho de 2016, na Secretaria Municipal de 

Saúde – SEMSA foi registrado o preço da empresa abaixo identificada 
para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de material de 
limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus (SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 
073/2016-SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As 
especificações e o termo de referência constantes do respectivo 
Processo Administrativo nº. 2016 1637 1489, assim como os termos 
da proposta de preços que integram esta ata de registro de preços, 
independentemente de transcrição. 

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

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

25 15.000 Frasco 

INSETICIDA, em aerosol, extermina qualquer tipo de 
inseto caseiro, embalagem com aproximadamente 
300 ml, validade de 10 (dez) meses a partir da data 
de entrega, com informação do fabricante, 
responsável técnico (CRQ) e composição estampada 
na embalagem, recomendações de uso e cuidados. 
O produto deverá possuir registro na ANVISA. 

DTX / 
STRAIK 

R$ 6,98 

 
Manaus, 22 de julho de 2016 

 
 
 

ERRATA 
 

PORTARIA Nº 350/2016-NTRAB/SEMSA, DE 20 DE 
JUNHO DE 2016, QUE DESIGNOU O SERVIDOR ALTAIR GOMES 
LUIZ PARA EXERCER FUNÇÃO ESPECIAL NO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

... a contar de 1º/9/2015 ... 
 
 
LEIA-SE: 
 

... a contar de 1º/7/2016 ... 
 
 

PUBLIQUE-SE 
 

Manaus, 26 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2016 
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ERRATA 
 

PORTARIA Nº 352/2016-NTRAB/SEMSA, DE 20 DE 
JUNHO DE 2016, QUE DESIGNOU A SERVIDORA MEIREELLEN DA 
SILVA BRAGA MARTINS PARA EXERCER FUNÇÃO ESPECIAL NO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
... a contar de 6/4/2015 ... 
 
LEIA-SE: 
 
... a contar de 1º/7/2016 ... 
 
 

PUBLIQUE-SE 
 

Manaus, 26 de julho de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

(*) PORTARIA N° 0257/2016–SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da Lei 
Orgânica do Município de Manaus e, 

 
CONSIDERANDO os artigos 206, 212, 216 e 236 da Lei nº 

1.118 de 01 de setembro de 1971, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO os artigos 110, 121, 178, 180 da 

Resolução nº. 038/CME/2015, aprovada em 03.12.2015, que trata do 
Regimento Geral das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de 
Manaus; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Determinar que o Departamento Geral dos Distritos, 
juntamente com o Departamento de Gestão Educacional, acompanhem 
as ações dos diretores das unidades de ensino do município de Manaus, 
em suas atribuições. 

 
§1º – As atribuições de que trata o art. 1º serão 

acompanhadas por meio de relatórios. 
 
§ 2º– Quando da conclusão dos relatórios, deverão ser 

instruídos processos para apuração de responsabilidades dos gestores 
nas seguintes situações: 

 
I - irregularidades e/ou falta de observância dos gestores 

quanto: 
 
a) ao Diário de Classe, como documento formal da unidade 

de ensino sem o devido registro das notas, frequência e atividades 
escolares; 

 
b) ao Diário de Classe rasurado, com notas alteradas e uso 

de corretivo, questionando a legitimidade da informação; 
 
c) à não composição da Banca Examinadora no início do 

primeiro bimestre, por meio de Portaria do (a) diretor (a) escolar com 
prazo de vigência de 01 (um) ano; 

d) à não realização dos exames de Classificação e 
Reclassificação, observando as orientações para elaboração, bem como 
prazo de efetivação de tais exames; 

 
e) aos instrumentos de avaliação dos componentes 

curriculares, referentes à Regularização do Bloco Pedagógico, que não 
contemplam os conteúdos programáticos relativos ao 4º bimestre do 1º e 
2º ano; 

 
II – inobservância dos prazos para aplicação e registros de 

progressão parcial, bem como dos exames para regularização de 
lacunas na vida escolar do estudante, antes do término do ano letivo; 

 
III- inserções de resultados no SIGEAM realizadas fora dos 

prazos estabelecidos; 
 
IV- efetivação da matrícula dos estudantes da rede 

municipal, sem a devida análise do histórico escolar e, 
 
V – descumprimento do prazo estabelecido para 

arquivamento das Atas de Resultados Finais. 
 
Art. 2º O Departamento Geral dos Distritos tomará as 

medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da presente Portaria e 
da apuração das responsabilidades daqueles, cuja ação ou omissão 
resultar na violação de quaisquer dos deveres previstos na Resolução 
nº. 038/CME/2015-Regimento Geral das Unidades de Ensino da Rede 
Pública Municipal de Manaus e na Lei nº 1.118/71 - Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus. 

 
Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 0257/2016 – SEMED/GS 

de 08 de julho de 2016. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

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

Manaus, 26 de julho de 2016. 

 
 
(*) Republicada integralmente por haver sido publicada com incorreção no 
DOM Edição 3926, de 08.07.2016 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 0266 / 2016–GS–SEMED 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições legais conferidas pela legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441/2012, 

de 30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados 
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de 
créditos orçamentários, 

 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no Art. 6º, § 3º, do 

Decreto Municipal nº 3.276/2016. 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 

favor da Unidade Gestora 350101 – RECURSOS SUPERVISIONADOS 
PELA SEMAD, no valor total de R$ 2.361.048,76 (dois milhões, 
trezentos e sessenta e um mil e quarenta e oito reais e setenta e 
seis centavos) conforme Anexo Único desta Portaria. 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2016 
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Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem 
como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de telefonia 
fixa comutado, nas modalidades de serviços locais e longa distância 
nacional e internacional, serviço móvel pessoal (SMP), serviços de 
internet (IP), serviços de comunicação de dados, circuito de acesso à 
internet e serviços de vídeo e monitoramento através da rede de 
comunicação exclusiva para a SEMED (área urbana e rural), conforme 
Ofício nº 0266/2016-SEMAD, que deverá ser realizada pela Unidade 
Gestora Executora 350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA 
SEMAD. 

 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, operando seus efeitos a partir de 01.07.2016. 
 

Anexo Único da Portaria nº 0266/2016 – GS/SEMED 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 12 361 1031 2427 339093 101 1.652.734,13 

02 12 361 4002 2425 339093 101 236.104,88 

03 12 365 1030 2428 339093 101 472.209,75 

TOTAL 2.361.048,76 

 
Nº. Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 
 

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

Manaus, 19 de julho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO MIRANTE DO RIO NEGRO, torna público 
que recebeu da SEMMAS a LMO nº 027/2003-5 sob o processo nº 
2007/4933/6187/01380, que autoriza a Atividade RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, com a finalidade CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR “MIRANTE DO RIO NEGRO” com validade de 12 
meses, sito na AV. ALAMEDA ALASKA, N.º 271 - PONTA NEGRA, 
Manaus – Amazonas. 

 
 
 
 
 
 
S.B. DE FREITAS - EIRELI torna publico que recebeu da SEMMAS, a 
LMO nº 098/2016, sob o processo nº 2015.15848.15875.0.001361, que 
autoriza a atividade INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, COM 
A FINALIDADE FABRICAÇÃO DE SORVETES E OUTROS GELADOS 
COMESTÍVEIS, com validade de 12 meses, sito na  RUA BENJAMIN 
CORDEIRO, Nº 214- BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus – 
Amazonas. 

 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 109 / 2016 - SEMINF/GS 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO, no uso das prerrogativas  que lhe outorga o inciso II 
do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e Lei 
Delegada nº 20, de 31.07.2013, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o gozo 
das férias dos servidores da Secretaria de conformidade com a realidade 
de seu órgão de lotação, 
 

R E S O L V E: 
 

ALTERAR a Escala de Férias dos servidores da SEMINF, 
referente ao exercício 2015/2016, encaminhada através da Portaria nº 
189/2015-SEMINF/GS, publicada no DOM 3784 de 2.12.2015, a saber: 
 

MatrÍcula Nome 
Mês escolhido 

1/3 Gozo 

011.135-0C MARIA  VALMA  DA  SILVA  BANDEIRA AGOSTO SET 

083.047-0B CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PENHA AGOSTO SET 

011.519-3B JUCYLANDE PAULA DE OLIVEIRA AGOSTO SET 

 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 
 
 

Manaus, 26 de julho de 2016. 
 

 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA Sexto Termo Aditivo do Contrato 001/2010 – 
SEMINF/PROURBIS, para Execução de Serviços de Consultoria para 
Apoio ao Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento Urbano e 
Inclusão Socioambiental de Manaus. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMINF e o 
Consórcio Sistema Pri – Falcão Bauer. 
 
3. OBJETO: Replanilhamento do saldo de contrato e dilatação do prazo 
do Contrato nº 001/2010 – SEMINF/PROURBIS. 
 
4. PRAZO: O prazo do presente termo será de 3 (três) meses, a contar 
de 02/08/2016 encerrando-se em 31/10/2016. 
 
5. VALOR: O saldo contratual permanecerá R$583.689,01(quinhentos e 
oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e um centavos), 
ficando alterada somente a Planilha Orçamentária, através da 
redistribuição de saldo sem que haja alteração do valor do contrato. 
 

Manaus, 29 de junho de 2016. 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2016 
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EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Apostilamento nº. 01 ao Contrato nº. 046/2012, 
celebrado em 07.07.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a CENTERMAX 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP. 
3.OBJETO: Inclusão da Fonte nº 0291-BIRD/DPL, referente aos 
Serviços de Suporte Lógico nos Equipamentos de Impressão, de acordo 
com Edital do Pregão nº 062/2014 e seus anexos. 
4.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parecer nº. 288/2016-AJ/SEMINF, 
constantes do Processo Administrativo n. 2012/11217/11229/00336. 
 

Manaus, 07 de julho de 2016. 

 
 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 046/2012, 
celebrado em 07.07.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 
3. OBJETO: Renovação do Contrato, referente aos Serviços de Suporte 
Lógico nos Equipamentos de Impressão (impressoras, copiadoras e 
multifuncionais), conforme o descrito no Termo de Referencia 
21/DT/2011, seus Anexos e Especificações, contidos no Edital de 
Pregão nº. 062/CINDACTA IV/2011. 
4.VALOR: R$ 71.712,00 (Setenta e um mil e setecentos e doze reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a conta da seguinte rubrica 
orçamentaria 27.100 – 15.122.4002.2358.0000 – 33903908 - Fonte 
012910265 – Nota de Empenho nº. 00884 de 07/07/2016. 
6.PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 06 (seis) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, 
Parecer nº 0288/2016-AJ/SEMINF, constantes no Processo nº. 
2012/11217/11229/00336. 
 

Manaus, 07 de julho de 2016. 

 
 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Apostilamento nº. 01 ao Contrato nº. 093/2015, 
celebrado em 26.07.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa JEP 
CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL  LTDA-ME. 
3.OBJETO: Inclusão de Fonte de Recursos de nº. 0291- BIRD/DPL, ao 
Contrato nº 093/2015, referente a Reforma e Revitalização da Feira da 
Betânia, Localizada na Av. Adalberto Vale s/nº - Bairro Betânia, de 
acordo com a Tomada de Preços nº 048/2015-CML/PM. 
4.FUNDAMENTO LEGAL: Parecer nº 310/2016-AJ/SEMINF, constante 
no Processo Administrativo n. 2015/17428/17504/00073. 
 

Manaus, 26 de julho de 2016. 

 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 057/2015, 
celebrado em 26.07.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA. 
3.OBJETO: Dilatação de prazo ao contrato original, referente 
Requalificação Urbana da Av. Eduardo Ribeiro, localizado na Av. 
Eduardo Ribeiro, Bairro Centro, em conformidade com o Edital de 
Concorrência Pública n° 022/2015 - CML/PM, seus anexos. 
4.PRAZO: Fica dilatado o prazo por 120 (cento e vinte) dias. 
5.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pareceres nº 276/2016- AJ/SEMINF e  
nº 0396/2016-PA/PGM, constantes no Processo Administrativo nº 
2016/17428/17541/00013. 
 

Manaus, 26 de julho de 2016. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Apostilamento nº. 01 ao Contrato nº. 026/2015, 
celebrado em 27.07.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa LVM 
CONSTRUÇÕES LTDA- ME. 
3.OBJETO: Inclusão de Fonte de Recursos de nº. 02910265- BIRD/DPL, 
ao contrato nº 026/2015, referente a Reforma da Passarela Metálica e 
Construção da Escada e Elevadores de Acessibilidade, Localizado na 
Av. Torquato Tapajós, Manaus-AM, conforme Tomada de Preços nº 
005/2015- CML/PM. 
4.FUNDAMENTO LEGAL: Parecer nº 313/2016-AJ/SEMINF, constantes 
no Processo Administrativo n. 2015/17428/17628/06816. 
 

Manaus, 27 de julho de 2016. 

 
 
 
ERRATA DO EXTRATO DO APOSTILAMENTO Nº 08 AO CONTRATO 
Nº 049/2010/SEMINF (PUBLICADO NO DOM DO DIA 03/06/2016, 
EDIÇÃO 3901, PAG. 27) - DE ACORDO COM O DESPACHO DA 
ASSESSORIA JURÍDICA DA SEMINF, FLS. 267, DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 2016/17428/17628/00568). 
 
ONDE SE LÊ: 
... 
3.OBJETO: Reajuste da 16ª medição, 17ª medição e 18ª medição  do 
Contrato nº 049/2010, da Obra de Implantação do Parque Linear e 
Corredor Ecológico, localizado no Igarapé do Mindú – Manaus/AM, 
conforme Concorrência Pública nº 26/2010-CLS/PM. 
 
LEIA-SE: 
... 
3.OBJETO: Reajuste da 16ª medição  do Contrato nº 049/2010, da Obra de 
Implantação do Parque Linear e Corredor Ecológico, localizado no Igarapé do 
Mindú – Manaus/AM, conforme Concorrência Pública nº 26/2010-CLS/PM. 
 

Manaus, 25 de julho de 2016. 
 

 
 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2016 
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INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA Nº 056/2016 - PRES/IMPLURB 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso de suas atribuições 
legais, 

 
CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo nº 

2016.00796.00824.0.005592, em especial, a solicitação formal do 
prestador de serviço temporário quanto a sua dispensa. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 22.07.2016 nos termos 
do inciso II, do artigo 13 da Lei 1425, de 26 de março de 2010 e, nos 
termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Contrato de Prestação 
de Serviços por Tempo Determinado, o prestador de serviço temporário, 
constantes no anexo único, admitido sob a égide do Direito 
Administrativo, junto a este Instituto. 

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

 
Manaus, 26 de Julho de 2016. 

                       
 
 

Anexo único 
 

MATRÍCULA NOME 

118.586-1 A ANDREZA FELICIO DE AGUIAR PASSOS 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato para Prestação de Serviços por tempo 

determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através do Instituto Municipal de 

Planejamento Urbano e o senhor constante no anexo único deste 
extrato. 

3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por 
iniciativa do prestador de serviço temporário, com base no inciso II, 
do artigo 13 da Lei 1.425, de 26 de março de 2010 e, nos termos da 
Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Contrato de Prestação de 
Serviços por Tempo Determinado conforme, autos do processo 
constante no anexo único deste extrato. 

4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal dos prestadores de serviço, 
conforme inciso II, do artigo 13 da Lei 1425, de 26 de março de 2010. 

5. VIGÊNCIA: a contar de 22.07.2016. 
 

Manaus, 26 de Julho de 2016. 

               
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

MATRÍCULA NOME FUNÇÃO PROCESSO 

118.586-1 A 
ANDREZA FELICIO DE 

AGUIAR PASSOS 
ASSISTENTE 

TÉCNICO 
2016.00796.00824.0.005592 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 82/2016 
 

DECLARA retificação de aposentadoria, na 
forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.327, de 23 de maio de 2016, 
publicado no DOM nº 3894 da mesma data, e o teor da Portaria nº 
074/2016 – MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM 
nº 3902, de 06.06.2016; 

 
CONSIDERANDO o teor da Decisão n° 649/2016, exarada 

pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, 
nos autos do processo TCE/AM n°419/2011, que concedeu prazo para que a 
Manaus Previdência cumprisse o item 6.2 da Decisão n° 1585/2015 – TCE - 
Primeira Câmara, exarada nos autos do mesmo processo, que julgou LEGAL 
a aposentadoria do Senhor ROSINALDO DOS SANTOS CARDOSO, com a 
determinação da exclusão dos 25% de acréscimo pagos em consonância 
com o art. 28, §9° da Lei 870 de 21 de julho de 2005, 

 
CONSIDERANDO o que consta do processo protocolado 

sob o n.º 2016/16568/16596/01657, de 04.04.2016, 
 

RESOLVE: 
 

II – RETIFICAR o Decreto de 05-06-2013, publicado no DOM 
Nº 3181, de mesma data, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“APOSENTAR, a contar de 17.09.2010, o Senhor 

ROSINALDO DOS SANTOS CARDOSO, Auxiliar de Serviços Municipais, 
matrícula 087.268-7 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, com base nos termos do artigo 6º-A 
da Emenda Constitucional n°41/03, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 70/2012, c/c o inciso V, art. 1° do Decreto n° 8.246/05, 
com proventos mensais de R$ 975,25 (novecentos e setenta e cinco reais 
e vinte e cinco centavos), discriminados na forma abaixo 
 

Referência Fundamentação Valor 

VALOR DA REMUNERAÇÂO 
INTEGRAL 

 R$ 975,25 

Composta das seguintes parcelas: 

VENCIMENTO 
Lei n° 286, de 23 de maio de 1995 e 

Decreto n° 9.505/08 
R$ 415,00 

SALÁRIO PRODUTIVIDADE (135%) 
Lei n° 175, de 10 de março de 1995, 
regulamentada pelo art. 9°, e Decreto 
n° 3.077, de 31 de outubro de 1995 

R$ 560,25 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 19 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 85/2016 
 

DECLARA retificação de aposentadoria, na 
forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.327, de 23 de maio de 2016, 
publicado no DOM nº 3894 da mesma data, e o teor da Portaria nº 
074/2016 – MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM 
nº 3902, de 06.06.2016; 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2016 
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CONSIDERANDO o Acórdão nº 91/2016, proferido pelo 
Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nos autos do 
processo TCE/AM n° 2174/2014, em Sessão Ordinária realizada em 17-
02-2016, que julga legal o ato de aposentadoria do segurado, com a 
inclusão dos 25% de acréscimo nos termos do art. 28, §9°, da Lei n° 
870/2005, reformando a Decisão nº 1760/2013 – TCE – Segunda 
Câmara, proferida nos autos do processo n° 4774/2012, e, 

 

CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado 
sob o n.º 2014/1119/1150/00095, de 06/03/2014, resolve 

 
I – TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 23-05-2016, 

publicado no DOM Nº 3894, da mesma data. 
 
II – RETIFICAR o Decreto de 03-10-2012, publicado no 

DOM Nº 3024, de mesma data, com efeitos financeiros a contar de 
29.03.2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“APOSENTAR a contar de 27.09.2007, o Sr. JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA, Auxiliar de Serviços Municipais, matrícula 069.320-0 C, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS 
BÁSICOS E HABITAÇÃO, nos termos do artigo 6º-A da Emenda 
Constitucional n°41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 
70/2012, c/c artigo 6°, inciso I, §4º da Lei municipal n° 870, de 21 de julho de 
2005, com os proventos mensais de R$ 1.612,50 (mil seiscentos e doze reais 
e cinquenta centavos), discriminados na forma abaixo: 

 
Referência Fundamentação Valor 

VALOR DA REMUNERAÇÂO 
INTEGRAL 

 R$ 1.290,00 

Composta das Seguintes parcelas: 

VENCIMENTO/RDA Lei n° 286, de 23 de maio de 1995 R$ 300,00 

RISCO DE VIDA/RDA 
Art. 197, inciso V da Lei n° 

1.118/1971 e Decreto n° 1.693/1993 
R$ 90,00 

SALÁRIO PRODUTIVIDADE/RDA Lei n° 175, de 10 de março de 1993 R$ 900,00 

Acrescido de: 

25% DO VALOR DOS PROVENTOS 
Nos termos do art. 28, § 9°, da Lei n° 

870, de 21 de julho de 2005 
R$ 322,50 

VALOR DOS PROVENTOS 
INTEGRAIS 

 R$ 1.612,50 

 

Obs.: O acréscimo cessará com a morte do segurado, não 
sendo incorporado ao valor da pensão, nos termos do art. 28, §9°, alínea 
“c”, da Lei 870/2005.” 
 

Manaus, 22 de julho de 2016. 

 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº. 057/2016 – MANAUSCULT 
 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 
EVENTOS – MANAUSCULT, através de seu VICE-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, e 
Portaria nº 098/2015-MANAUSCULT, de 20 de outubro de 2015. 
 

CONSIDERANDO, o teor do Memorando nº 091/2016-
DIVCONV, datado de 25 de julho de 2016, que orienta quanto a necessidade 
de designação de uma Comissão de Fiscalização do endereço das entidades 
aptas a conveniar com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 
– MANAUSCULT, em vista da apresentação dos Grupos Folclóricos 
pertencentes à categoria Prata, de acordo com o resultado do 59º Festival 
Folclórico do Amazonas em 2015, no Festival Folclórico do CSU – 2016, 
conforme Edital de Chamada Pública nº 003/2016 – MANAUSCULT. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º INSTITUIR Comissão de fiscalização do endereço 
das entidades aptas a conveniar com a Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos – MANAUSCULT, em vista da apresentação dos 
Grupos Folclóricos pertencentes à categoria Prata, de acordo com o 
resultado do 59º Festival Folclórico do Amazonas em 2015, no Festival 

Folclórico do CSU – 2016, conforme Edital de Chamada Pública nº 
003/2016 – MANAUSCULT. 
 

Art. 2º DESIGNAR os servidores: 
 

Nome Matrícula 

Eila Mara Pessoa Cidade (Presidente) 126.268-8B 

Sandro de Souza Paulo (Membro) 123.103-0B 

Wanderléia Miranda de Oliveira (Membro) 129.344-3A 

 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 27 de julho de 2016. 
 

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

 
 
 

PORTARIA Nº. 058/2016 – MANAUSCULT 
 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 
EVENTOS – MANAUSCULT, através de seu VICE-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, e 
Portaria nº 098/2015-MANAUSCULT, de 20 de outubro de 2015. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º INSTITUIR Comissão para atestar a Execução dos 
Termos de Convênio, objeto do Edital de Chamada Pública nº 003/2016 
- MANAUSCULT, para Concessão de Apoio Financeiro visando 
apresentação dos Grupos Folclóricos pertencentes à categoria Prata, de 
acordo com o resultado do 59º Festival Folclórico do Amazonas em 
2015, no Festival Folclórico do CSU – 2016, conforme Edital de 
Chamada Pública nº 003/2016 – MANAUSCULT. 

 
Art. 2º DESIGNAR os servidores: Amanda Souza da Silva – 

matrícula nº 124.498-1D (Presidente); Lucas Mateus Freitas da Silva – 
matrícula nº 128.127-5A (Secretário); Sérgio Aderson Nazaré Leite – 
matrícula nº 125.650-5A (membro), Daniel Freire de Souza – matrícula nº 
129.086-0A (membro), Arthemis Costa de Oliveira – matrícula nº 128.129-
1C (membro), Henrique Maia Serejo – matrícula nº 128.364-2ª (membro), 
Giselly Abtibol de Oliveira Barbosa – matrícula nº 125.627-0B (membro), 
Daniele Cidrônio Ramos – matrícula nº 128.665-0A (membro). 

 
Art. 3º Esta comissão será presidida pelo primeiro, 

podendo ser substituída pelo segundo nas ausências e impedimentos; 
 
Art. 4º A comissão fica autorizada a praticar todos os atos, 

exceto os impedimentos legais, necessários ao desempenho de suas 
funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a 
colaboração necessária que lhes for requerida. 

 
Art. 5º A Comissão não será remunerada, sendo os 

serviços prestados de relevante interesse público. 
 
Art. 6º Fica concedido o prazo de atuação da comissão até 

o encerramento da Prestação de Contas dos Convênios. 
 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 28 de julho de 2016. 
 

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

 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2016 
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA torna pública que: 

Em virtude das partidas de futebol realizadas na Cidade de 
Manaus pela primeira fase dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no dia 04 
(quinta-feira) de agosto de 2016, não haverá expediente nos referidos 
dias, visto que foi declarado PONTO FACULTATIVO conforme 
publicação do Diário Oficial do Município edição 3938 do dia 26/07/2016. 

Informamos que a CONCORRÊNCIA Nº 08/2016 - 
CML/PM, cujo objeto refere-se à “RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E 
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO – LOTE 3, LOCAL: AV. GRANDE 
CIRCULAR 2 (AV. MARGARITA), TRECHO ENTRE AV. PRECIOSA 
(MONTE DAS OLIVEIRAS) E AV. C (NOVA CIDADE) – MANAUS/AM”, 
que seria realizado no dia 04/08/2016, às 08h30, teve sua sessão de 
abertura TRANSFERIDA para o dia 05/08/2016, às 08h30. 
 

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das 
8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou 
6333. 
 

Manaus, 28 de julho de 2016. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna público: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N. 112/2016 – (SEMEF) CML/PM. 
Objeto: Eventual contratação de serviço receptivo com realização de 
City Tour, Cruzeiros pelos rios Solimões e Negro (em base privativa), 
luau, organização de FAMTOUR e PRESS TRIPS (ambos em base 
privativa), fornecimento de guias de turismo, locação de embarcações 
para passeios turísticos personalizados (em base privativa) e 
fornecimento de veículos para atender as necessidades da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT. 
Data e Horário: 12/08/2016 às 09h00. 
 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
01/08/2016 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 – 
Chapada, no horário de 8h ás 14h, de segunda-feira a sexta-feira, 
telefone (92) 3215-6375 / 6376. 
 

Manaus, 28 de julho de 2016. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
ERRATA 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna pública a ERRATA da TOMADA DE PREÇO 
Nº 25/2016 - CML/PM, cujo objeto refere-se à “IMPLANTAÇÃO DE 
ACADEMIA AO AR LIVRE NO CCA ALVORADA I, LOCALIZADO NA 
AVENIDA “A” COM RUA 4, S/Nº - BAIRRO ALVORADA I”, 

NO EDITAL ONDE SE LÊ: IMPLANTAÇÃO DE 
ACADEMIA HIBRIDA AO AR LIVRE NA ROTATÓRIA DO ITAÚBA, 
LOCALIZADO ENTRE AS AVENIDAS GRANDE CIRCULAR E ITAÚBA 
– BAIRRO JORGE TEIXEIRA 
 

LEIA-SE: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
NO CCA ALVORADA I, LOCALIZADO NA AVENIDA “A” COM RUA 4, 
S/Nº - BAIRRO ALVORADA I 
 

Ficando a abertura marcada para o dia 05/08/2016 às 
10h30. 
 

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das 
8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou 
6333. 
 

Manaus, 28 de julho de 2016. 
 

 
 

 

 
 

http://sistemas.manaus.am.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


