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Poder Executivo 

 

 

 

LEI Nº 2.133, DE 09 DE JUNHO DE 2016 
 

ALTERA, na forma que especifica, a Lei 
Municipal n. 1.968, de 23 de março de 2015, 
que trata sobre a proibição da venda e uso 
de cerol na cidade de Manaus. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica 
do Município de Manaus, 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 
sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º O artigo 1.º da Lei Municipal n. 1.968, de 23 de 
março de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1.º Fica proibida, no município de Manaus, a venda e 
uso do cerol (mistura de cola e vidro moído), linha chilena 
de óxido de alumínio e silício ou de qualquer material 
cortante usado para empinar (soltar) papagaios ou 
similares, salvo nas áreas específicas que o Poder Público 
Municipal poderá vir a estabelecer para estes fins.” 

 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 09 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 09 DE JUNHO DE 2016 
 

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

RESOLVE: 
 

I - TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora LEDA 
SOUZA AMANCIO para exercer o cargo de Assessor Especial II, 
simbologia CAE-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEMAD, publicado no DOM nº 3.879, de 02-05-2016; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 1º-06-2016, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora LEDA 
SOUZA AMANCIO, para exercer o cargo mencionado no inc. I deste 
Decreto, objeto da Lei nº 2.078, de 30-12-2015. 

 
Manaus, 09 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.218/2016 

 
DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de 
maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o Ofício nº 2342/2016–GABIN/SEMSA, 

subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde - SEMSA; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2016/16568/16596/03064, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora 
LUCILENE VASCONCELOS BEZERRA DE SOUZA, Subsecretária 
Municipal de Gestão Administrativa e Planejamento da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, no período de 13-06 a 05-07-2016, 
para gozo de férias regulamentares; 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADA a servidora LYVIA 

BELÉM MARTINS GUIMARÃES, matrícula 112.547-8 A, Assessor I, 
simbologia SGAS-6, para responder, cumulativamente, pelas atribuições 
do cargo mencionado no item I, com direito à percepção das vantagens 
inerentes ao exercício do cargo, durante o afastamento legal da titular. 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 09 de junho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.219/2016 
 

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 a C.I nº 080/2016, de 06 de junho de 
2016, subscrita pelo Subsecretário Municipal de Abastecimento, Feiras e 
Mercados - Casa Civil; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         
nº 2016/16568/16596/03062, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JAQUES DO 

NASCIMENTO FILHO, matrícula 009.234-7 D, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, 
simbologia DAS-3, integrante da Subsecretaria Municipal de 
Abastecimento, Feiras e Mercados, vinculada a estrutura organizacional 
da CASA CIVIL, no período de 20-06 a 19-07-2016, com direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição ao titular, ALESANDRO DA SILVA AZEVEDO, afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 09 de junho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.220/2016 
 

AUTORIZA A DISPOSIÇÃO de servidor na 
forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

CONSIDERANDO o art. 30, inc. XIII, do Código Eleitoral, 
combinado com os artigos 1º, 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 07 de 
junho de 1982, e art. 18, inc. XV, do Regimento Interno do Tribunal 
Superior Eleitoral e o art. 365 do Código Eleitoral; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 181/2016-REQ/GAPRE/ 
TRE-AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amazonas, que solicita a disposição da servidora adiante identificada; 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 078 de abril de 
2016 - ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 0573/2016-SEMED/GS, 
subscrito pela Secretária Municipal de Educação - SEMED; 

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  
nº 2016/16568/16596/01613, resolve 

 
CONSIDERAR AUTORIZADA, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, a contar desta data, a disposição da servidora ROSELY COSTA 
DA SILVA, Tec.Mun/Assist.Administração, matrícula 121.668-6 A, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – 
TRE/AM (CARTÓRIO DA 58ª ZONA ELEITORAL - MANAUS/AM), com 
ônus para o órgão de origem. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 09 de junho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.221/2016 
 

PRORROGA disposição de servidor na 
forma que especifica. 

 

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

CONSIDERANDO o art. 111, § 3º, da LOMAN combinado 
com o art. 1º, inc. II, § 2º, inc. III, do Decreto nº 0842/2011, com redação 
alterada pelo Decreto nº 2.802/2014, que trata sobre disposição e 
cessão dos servidores do Município; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 045/2016-GE, subscrito pelo 
Governador do Estado do Amazonas, que solicita a prorrogação da 
disposição do servidor adiante identificado; 

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de 
Infraestrutura - SEMINF; 

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/16568/16596/02014, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR PRORROGADOS, pelo prazo de 12 
(doze) meses, a contar de 1º-05-2016, os efeitos da Portaria por 
Delegação nº 5110/2015, publicada no DOM Edição 3656, de 27 de 
maio de 2015, que autorizou a disposição do servidor ADRIANO 
SANTOS MONTEIRO, Analista Mun/Cons. Em Sist. Públicos, matrícula 
111.886-2 E, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA - SEMINF para o GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAZONAS (UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - 
UGPE), sem ônus para o órgão de origem. 

II – ESTABELECER, nos termos do § 2º do art. 17 da Lei 
nº 870, de 21 de julho de 2005, combinado com o art. 13 da Orientação 
Normativa MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009, que o Governo do 
Estado do Amazonas, proceda ao desconto, recolhimento e repasse das 
contribuições devidas à Manaus Previdência – MANAUSPREV, bem 
como aos valores correspondentes a contribuição patronal. 

 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 09 de junho de 2016. 

 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 114/2016-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, 

 
RESOLVE: 

 
ALTERAR o gozo de férias da servidora LUCIANA 

ALENCAR DA SILVA, Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, matrícula 
123.005-0A, pertencente ao quadro de servidores comissionados da 
Casa Civil, programadas para julho/2016, conforme Portaria nº 
132/2015-Casa Civil, para posterior usufruto. 
 
 

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

Manaus, 08 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 115/2016-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 a Comunicação Interna nº 042/2016- 
SUBHAF, de 07-06-2016 

 
RESOLVE: 

 
ALTERAR o gozo de férias da servidora VALDETE 

RODRIGUES, Agente Administrativo A-III-II, matrícula 080.091-0E, 
pertencente ao quadro de servidores estatutários da Casa Civil, 
programadas para julho/2016, conforme Portaria nº 132/2015-Casa Civil, 
para data oportuna, por necessidades de serviços. 
 
 

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

Manaus, 08 de junho de 2016. 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA N.º 143/2016 – 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 da SEMEF para 2016, publicada no 
DOM nº. 3784, de 2/12/2015; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 100/2016-SEMAD, de 
14/4/2016, publicada no DOM de 18/4/2016, edição nº 3871, que 
DECLAROU cedido à SEMEF o Sr. MÁRCIO MAGALHÃES DE SOUZA, 
a contar de 1º/4/2016; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 101/2016-SEMAD, de 
18/4/2016, publicada no DOM de 19/4/2016, edição nº 3872, que 
DECLAROU cedida à SEMEF a Sra. MARTHA BRITO DE SOUZA, a 
contar de 11/3/2016; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 109/2016-SEMAD, de 
6/5/2016, publicada no DOM de 10/5/2016, edição nº 3885, que 
DECLAROU cedido à SEMEF a Sr. JOSÉ EDSON DOS SANTOS 
JÚNIOR, a contar de 1/5/2016; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 110/2016-SEMAD, de 
6/5/2016, publicada no DOM de 10/5/2016, edição nº 3885, que 
DECLAROU cedida à SEMEF a Sra. MIRIAM MIDORI KOGUCHI LIMA, 
a contar de 16/3/2016; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 129/2016-SEMAD, de 
19/5/2016, publicada no DOM de 19/5/2016, edição nº 3892, que 
DECLAROU cedido à SEMEF a Sr. WALLACE HENRIQUE SOARES 
CARVALHO, a contar de 1º/5/2016; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 130/2016-SEMAD, de 
19/5/2016, publicada no DOM de 19/5/2016, edição nº 3892, que 
DECLAROU cedida à SEMEF a Sra. MARCELA AZÊDO BRANDÃO, a 
contar de 25/4/2016; 
 

R E S O L V E: 
 

INCLUIR na Escala de Férias/2016, aprovada pela Portaria 
nº 200/2015 – GS/SEMEF, que aprovou a Escala de Férias da SEMEF 
para 2016, publicada no DOM nº. 3784, de 2/12/2015, os servidores 
abaixo identificados, estatutários cedidos de outras Secretarias para o 
quadro de pessoal desta Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia 
da Informação e Controle Interno – SEMEF, conforme especificação: 
 

MATRÍCULA NOME MÊS 

070.539-0 C MÁRCIO MAGALHÃES DE SOUZA JANEIRO/16 

121.946-4 B MARTHA BRITO DE SOUZA JULHO/16 

081.743-0 L JOSÉ EDSON DOS SANTOS JÚNIOR JULHO/16 

080.706-0 D MIRIAM MIDORI KOGUCHI LIMA JULHO/16 

107.953-0 C WALLACE HENRIQUE SOARES CARVALHO JULHO/16 

110.080-7 B MARCELA AZÊDO BRANDÃO JANEIRO/16 

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

 
Manaus, 6 de junho de 2016. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de 
suas atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, no procedimento referente ao Pregão 
Presencial nº 063/2016 –CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 
063/2016 – CML/PM - Registro de preços para eventual contratação de 
serviço de oftalmologia destinado aos alunos da Rede Municipal de 
Ensino pelo Programa Municipal Saúde do Escolar/Projeto de 
Reabilitação Visual, para atender a Secretaria Municipal de Educação - 
SEMED, para a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA 
Item: 1 Valor R$: 48,50 

 
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nos termos da lei. 
 
 

Manaus-AM, 06 de junho de 2016. 
 
 

 
 
 
 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, 
CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) OCULISTAS 
ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA,  vencedora do processo licitatório 
na modalidade Pregão Presencial nº 063/2016, para eventual 
contratação de serviço de oftalmologia destinado aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino pelo Programa Municipal Saúde do Escolar/Projeto 
de Reabilitação Visual, para atender a Secretaria Municipal de Educação 
- SEMED, através do Sistema de Registro de preços, regulamentado 
pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que compareça(m) no 
prazo de 02 dias úteis a contar da publicação do presente ato, para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação e Controle Interno – 
SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 2971 – Compensa, no horário das 08h 
às 17h. 

 
A inobservância desta convocação importará na aplicação 

das penalidades previstas no edital. 
 
 

Manaus-AM, 06 de junho de 2016. 
 
 

 

PREGÃO Nº 060/2016 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 036/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF 

 
 

No dia 01 de junho de 2016, no Órgão Gerenciador, 
foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s)  da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para eventual fornecimento de material para manutenção 
de bens imóveis para atender aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do 
Pregão Presencial nº 060/2016 – CML/PM para Sistema de Registro de 
Preços. As especificações constantes do Processo Administrativo  
nº 2016/11209/18988/00056 – SEMEF, 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 entrega do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 meses, a 
partir da data de publicação desta. 
 

Item Unid Quant 
Especificação  

do Objeto 
Marca 

Preço 
R$ 

Fornecedor 

1 UN 335 
(ID 1946) REGISTRO PRESSÃO, 
Material: PVC rígido, Bitola: 25 mm, 
Tipo Fixação: soldável. 

HERC 5,88 
R A A FERREIRA 

– ME 

2 UN 376 
(ID 2101) TORNEIRA LAVATÓRIO, 
Material: metal cromado, Bitola: 3/4 
pol. 

AZZO 22,00 
R A A FERREIRA 

– ME 

3 UN 621 

(ID 2216) ROLO PINTURA, Material 
Rolo: 100% lã de carneiro, Material 
Cabo: cabo plástico, Comprimento: 
23 cm. 

CONDOR 12,08 
R A A FERREIRA 

– ME 

4 UN 305 

ID 6725 - TORNEIRA PIA, Material: 
metal cromado, Bitola: 1/2 pol, 
Características Adicionais: de 
parede, giratória (pescoço de cisne). 

VIQUA 49,00 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

6 UN 485 

(ID 95029) REPARO CAIXA 
ACOPLADA, Descrição: Universal 
(indicado para todos os modelos de 
caixas acopladas); mecanismo 
interno em PVC, obturador, entrada 
de água, balança com parafuso e 
botão com acionamento superior. 

ASTRA 69,17 
R. A. A. 

FERREIRA – ME 

7 M 2.420 

(ID 99032) MANGUEIRA, Descrição: 
diâmetro interno de 1/2 pol, 
trançada, transparente, em PVC, 
reforçada com trança de fio de 
poliéster. Aplicação: ar/água. 

OLICAR 2,65 
R. A. A. 

FERREIRA – ME 

8 UN 496 

(ID 500441) LUVA ROSCÁVEL 
PARA ÁGUA, Tipo: de correr, 
Material: PVC rígido, Diâmetro: 1/2 
pol, Normas Técnicas: em 
conformidade com a ABNT. 

KRONA 5,14 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

10 UN 333 

(ID 500532) TORNEIRA JARDIM, 
Material: metal, Bitola: 3/4 pol, 
Características Adicionais: com 
adaptador para mangueira. 

JAPI 9,00 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

11 UN 314 

(ID 500533) TORNEIRA JARDIM, 
Material: metal, Bitola: 1/2 pol, 
Características Adicionais: com 
adaptador para mangueira. 

JAPI 8,00 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

12 UN 270 

(ID 500715) TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA, Aplicação: piso, uso 
interno e externo, Cor: verde folha, 
Características Adicionais: à base 
de água, baixo odor, secagem 
rápida, acabamento fosco, Unidade 
de Fornecimento: latão com 18 
litros. 

VERBRAS 120,00 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

13 UN 285 

(ID 500785) TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA, Cor: marfim, 
Acabamento: semibrilho, Aplicação: 
parede e teto, uso interno e externo, 
Características: a base de água, 
baixo odor, secagem rápida, 
Unidade de Fornecimento: latão 
com 18 litros. 

VERBRAS 159,90 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

15 UN 622 

(ID 501840) PINCEL (TRINCHA), 
Aplicação: para tinta óleo e esmalte, 
Características: cerda preta e cabo 
em polipropileno, tamanho: 3 pol. 

ROMA 4,50 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 
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17 UN 465 

(ID 501856) TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO, Aplicação: madeiras e 
metais, uso interno e externo, 
Caracteristicas: tipo premium, à 
base de resina alquídica e óleos 
secativos, médio odor, secagem 
rápida, acabamento acetinado, Cor: 
branco neve, Unidade de 
Fornecimento: galão com 3,6 litros. 

VERBRAS 34,55 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

 

 
 
 

PREGÃO Nº 059/2016 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 038/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF 

 
No dia 1º de junho de 2016, no Órgão Gerenciador, 

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s)  da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para eventual fornecimento de material para manutenção 
de bens imóveis para atender aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do 
Pregão Presencial nº 059/2016 – CML/PM para Sistema de Registro de 
Preços. As especificações constantes do Processo Administrativo nº 
2016/11209/18988/00057 – SEMEF, 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 entrega do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 meses, a 
partir da data de publicação desta. 
 

Item Unid Quant 
Especificação  

do Objeto 
Marca 

Preço 
R$ 

Fornecedor 

3 FL 2173 

(ID 943) COMPENSA 
DO, Material: virola rosa, 
Comprimento: 2,20 m, 
Largura: 1,60 m, 
Espessura: 10 mm, 
Características 
Adicionais: 1ª qualidade. 

MADE 
PLAC 

55,50 
E T C P 

MONTEIRO - 
EPP 

5 UN 3370 

(ID 11023) BUCHA 
FIXAÇÃO, Material: 
nylon, Tamanho: S-8, 
Características 
Adicionais: 
acompanhada de 
parafuso em aço 
zincado, auto-
atarrachante, cabeça 
chata, com fenda, 
Tamanho Parafuso: 4,8 
mm x 50 mm. 

WURTH 0,27 
R A A FERREIRA 

– ME 

6 UN 3790 
(ID 11028) BUCHA 
FIXAÇÃO, Material: 
nylon, Tamanho: S-8. 

WURTH 0,11 
R A A FERREIRA 

– ME 

7 UN 2600 
(ID 11029) BUCHA 
FIXAÇÃO, Material: 
nylon, Tamanho: S-10 

WURTH 0,11 
R A A FERREIRA 

– ME 

9 UN 305 

(ID 48001) TRINCO 
FERROLHO, Material: 
ferro galvanizado, 
Modelo: chato, 
Comprimento: 5 pol. 

SILVANA 4,00 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

10 SC 629 

(ID 75819) ARGAMASSA, 
Material: argamassa 
cimento e cola (uso 
externo) AC-llI, Aplicação: 
assentamento de 
cerâmica e pedra, 
Unidade de 
Fornecimento: saco de 20 
kg. 

QUART 
ZOLIT 

32,00 
R A A FERREIRA 

– ME 

11 UN 2710 

(ID 500167) PARAFUSO 
CABEÇA CHATA, 
Material: aço carbono, 
Rosca: soberba, 
Aplicação: para alvenaria, 
Características 
Adicionais: fenda simples, 
com bucha de nylon S6, 
Normas Técnicas: em 
conformidade com a 
ABNT. 

WURTH 0,20 
R A A FERREIRA 

– ME 

12 KG 5086 

(ID 500530) ARAME, 
Tipo: recozido, 
Características: simples, 
liso, Referência: 18. 

BELGO 6,95 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

13 UN 10140 

(ID 500580) REBITE 
CEGO, Tipo: repuxo, 
Material: alumínio, 
Dimensões: 16mm x 
3,2mm (C x D), Unidade 
de Fornecimento: caixa 
com 100 unidades. 

BELLENUS 5,80 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

14 UN 2070 

(ID 500779) PREGO 
COM CABEÇA, Material: 
aço zincado, Dimensões: 
19 x 39, Unidade de 
Fornecimento: 
embalagem com 1kg. 

GERDAU 6,61 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

15 UN 8050 

(ID 500796) PREGO 
COM CABEÇA, Material: 
aço zincado, Dimensões: 
13 x 18, Unidade de 
Fornecimento: 
embalagem com 1kg. 

BELGO 7,00 
R A A FERREIRA 

– ME 

16 UN 5051 

(ID 500798) PREGO 
COM CABEÇA, Material: 
aço zincado, Dimensões: 
18 x 27, Unidade de 
Fornecimento: 
embalagem com 1kg. 

GERDAU 6,50 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

17 UN 5045 

(ID 500801) PREGO 
COM CABEÇA, Material: 
aço zincado, Dimensões: 
21 x 54, Unidade de 
Fornecimento: 
embalagem com 1kg. 

GERDAU 7,00 

SACA 
COMÉRCIO 
E CONSTRU 

ÇÕES LTDA – 
EPP 

18 UN 332 

(ID 500864) 
DOBRADIÇA, Material: 
aço inox, Dimensões: 3 
pol x 2.1/2 (C x L). 

MERKEL 5,83 
R A A FERREIRA 

– ME 

19 UN 2570 

(ID 501112) BUCHA 
FIXAÇÃO, Material: nylon, 
Tamanho: S-10, 
Características Adicionais: 
acompanhada de parafuso 
em aço zincado, 
autoatarrachante, cabeça 
chata, com fenda. 

WURTH 0,30 
R A A FERREIRA 

– ME 

21 UN 5418 

(ID 501849) BUCHA 
FIXAÇÃO, Material: nylon, 
Tamanho: S-6, 
Características Adicionais: 
acompanha parafuso em 
aço. 

WURTH 0,18 
R A A FERREIRA 

– ME 

22 UN 3430 

(ID 501853) BUCHA 
FIXAÇÃO, Material: nylon, 
Tamanho: S-5, 
Características Adicionais: 
acompanha parafuso em 
aço. 

WURTH 0,12 
R A A FERREIRA 

– ME 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 170/2016-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, designado pelo Decreto datado de 
5.4.2016, publicado no DOM Edição 3862, da mesma data, para 
responder, cumulativamente, pelo expediente da pasta, no uso da 
competência que lhe confere os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 85, § 1º da Lei           
nº 1.955/2014-PCCR/SEMEF, e no art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto           
nº 842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 0326/2016-GS/SEMEF, de 
15.02.2016; 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme 
Despacho datado de 18.05.2016; 

CONSIDERANDO ainda o que consta nos autos do 
Processo nº 2015.11209.15259.0.054848-SEMEF, 
 

RESOLVE: 
 

DECLARAR PRORROGADA, no período de 1º.01.2016 a 
31.01.2016, sem ônus para o órgão de origem, a cessão da servidora 
MARIA EDNA ARAÚJO MATEUS, Técnico Fazendário A-V-7, matrícula 
080.056-2 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO - SEMEF para a MANAUS PREVIDÊNCIA, objeto da Portaria 
nº 349/2015-SEMAD, publicada no DOM Edição nº 3785, de 03.12.2015. 
 

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

Manaus, 07 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 171/2016 - SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, designado pelo Decreto datado de 
5.4.2016, publicado no DOM Edição 3862, da mesma data, para 
responder, cumulativamente, pelo expediente da pasta, no uso da 
competência que lhe confere os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO o disposto na Comunicação Interna       
nº 433-DIRH/DSGP/SEMAD, de 23.05.2016, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que a servidora THELMA QUEIROZ DA 
FONSECA, Digitador A-VI-II, matrícula 079.907-6 A, responda, 
cumulativamente, pela Função Gratificada de Chefe de Setor, simbologia FG-
3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no período de 
02.05 a 16.05.2016, com direito à percepção das vantagens inerentes ao 
exercício da função, em substituição à titular SOCORRO GORETH ASSIS 
GUEDES, afastada por motivo de férias regulamentares. 
 

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

Manaus, 07 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

(*) PORTARIA Nº 183/2016-GABIN/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no exercício 
das prerrogativas que outorga o art. 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, e 
 

CONSIDERANDO o disposto no art. 81 e no art. 160, IV, 
da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, referente ao Afastamento 
para Estudo ou Missão Especial de servidor da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, mediante autorização expressa do Prefeito do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de  
promover o disciplinamento e o controle quanto ao estabelecimento de 
critérios para deferimento de solicitações de Afastamentos para 
Estudo ou Missão Especial de servidor da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, bem como o retorno às atividades laborativas no 
prazo legal; 
 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de se firmar o 
Termo de Compromisso relativo às solicitações deferidas de 
Afastamento para Estudo ou Missão Especial de servidor da Secretaria 
Municipal de Saúde-SEMSA, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Estabelecer que o Afastamento para Estudo ou 
Missão Especial de servidor da Secretaria Municipal de Saúde, com ou 
sem ônus para esta Municipalidade, mediante autorização expressa do 
Prefeito do Município de Manaus, tenha prazo máximo de até 4 (quatro) 
anos. 

Parágrafo único. O servidor que estiver cumprindo estágio 
probatório poderá pleitear o afastamento constante no caput deste artigo 
somente sem ônus para esta Municipalidade. 
 

Art. 2º Os Estudos ou Missões Especiais poderão ser: 
I – Cursos de Pós-Graduação lato sensu: aperfeiçoamento 

180 (cento e oitenta) horas ou especialização 360 (trezentos e sessenta) 
horas; 

II – Cursos de Pós-Graduação strictu sensu: mestrado ou 
doutorado; 

III – Estágio Pós-Doutoral; 
IV – Cursos de Residência Médica; 
V – Outros cursos, estágios ou atividades de treinamento, 

de interesse desta Secretaria, quando se tratar de prazo superior a 30 
(trinta) dias. 
 

Art. 3º A solicitação de Afastamento para Estudo ou 
Missão Especial de servidor deverá ser acompanhada dos seguintes 
documentos probatórios: 

I – Requerimento padrão devidamente preenchido com 
especificação do curso; 

II – Carta de aceite da Instituição de destino; 
II – Declaração de aprovação na seleção; 
III – Comprovante de matrícula do pretenso curso; 
IV – Relação de disciplinas com respectivas cargas 

horárias, exceto para os cursos de Residência Médica; 
V – Período de duração do curso, com data de início e fim. 

 
Parágrafo único. Reunida a documentação, o servidor 

solicitará autorização da Cheia Imediata, que se favorável, providenciará 
o registro de processo no Setor de Protocolo da SEMSA, o qual tramitará 
para a devida análise. 
 

Art. 4º O Secretário Municipal de Saúde  
manifestar-se-á no próprio processo, de modo favorável ou  
desfavorável, considerando a conveniência, a oportunidade e o interesse 
público na matéria do pretenso curso, com base no Parecer exarado 
pela unidade responsável pela atividade jurídica da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
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Art. 5º O Prefeito do Município de Manaus somente 
autorizará expressamente o Afastamento para Estudo ou Missão 
Especial de servidor, se supridas as exigências dispostas nos artigos 2º, 
3º e 4º desta Portaria. 

Parágrafo único. A autorização constante do caput deste 
artigo será efetivada com a publicação de ato no Diário Oficial do 
Município, podendo o servidor afastar-se de suas funções para 
qualificação profissional em instituições nacionais, localizadas nesta 
Capital ou fora dela, ou ainda internacionais, retroagindo seus efeitos a 
contar da data do início do curso pleiteado, caso o servidor tenha se 
afastado antecipadamente. 
 

Art. 6º O Afastamento para Estudo ou Missão Especial de 
servidor desta SEMSA poderá ser com ou sem ônus para esta 
Municipalidade, mediante a conveniência e oportunidade. 

§ 1º No caso de deferimento do afastamento sem ônus 
para esta Municipalidade, o servidor, ao tomar ciência no processo, 
estará liberado para realizar seu curso. 

§ 2º No caso de deferimento do afastamento com ônus 
para esta Municipalidade, o servidor ao tomar ciência no processo 
somente estará liberado para realizar seu curso após assinar o Termo de 
Compromisso, constante do Anexo Único a esta Portaria. 
 

Art. 7º Findo o Afastamento para Estudo ou Missão 
Especial de servidor desta SEMSA, com ou sem ônus para esta 
Municipalidade, este ficará incumbido de: 

I – comparecer na Sede desta Secretaria, até o dia útil 
subsequente à data do término de seu curso, para efetivar sua nova 
lotação, devendo reassumir de imediato o posto de trabalho; 

II – apresentar, quando da reassunção ao serviço, o 
comprovante de conclusão do curso ou declaração que mencione a 
respectiva conclusão; 

III – colocar em prática nesta Municipalidade o 
conhecimento obtido quando da realização do curso pleiteado. 

§ 1º No caso de solicitação de novo afastamento que 
represente imprescindível continuidade à formação do servidor, seja 
especialização, subespecialização ou aperfeiçoamento em áreas 
diretamente relacionadas, o mesmo poderá ocorrer nas condições do 
afastamento anterior, devendo ser observado o prazo máximo estipulado 
no art. 1º desta Portaria, contendo Declaração da Instituição de Ensino 
sobre: 

I – a correlação do pretenso curso com o anteriormente 
realizado, que demonstre ser uma continuidade do conhecimento 
especializado, independente da instituição de ensino; 

II – o curso anterior ser pré-requisito obrigatório ao objeto 
do pedido de prorrogação. 

§ 2º O servidor beneficiado pelo Afastamento para Estudo 
ou Missão Especial com ônus para esta Municipalidade, deverá 
permanecer em atividade para prestação de serviço ao Município de 
Manaus, por igual período de tempo em que ficou afastado para 
realização de seu curso, em cumprimento ao Termo de Compromisso 
firmado. 
 

Art. 8º O descumprimento do disposto no § 2º do artigo 7º, 
desta Portaria, ensejará o ressarcimento ao erário municipal quanto ao 
montante dos recebimentos de sua remuneração, pelo período de 
afastamento efetivamente utilizado, a título de enriquecimento sem 
causa, seja pela via administrativa ou por meio de ação judicial cabível. 

§ 1º A ação judicial cabível de que trata o caput deste 
artigo encontra amparo nos artigos 884 a 885, da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Novo Código Civil, combinado com os artigos 585, II e 
VIII, 586 e 587 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil. 

§ 2º O servidor beneficiado pelo Afastamento para Estudo 
ou Missão Especial com ônus para esta Municipalidade, que solicitar 
cancelamento ou desistência do curso, exoneração de cargo, que for 
demitido por Processo Administrativo Disciplinar, ou que descumprir o 
Termo de Compromisso firmado com o Município de Manaus, deverá 
ressarcir este erário pelo período efetivamente devido, cabendo-lhe 
ajustar a forma de restituição de valores perante a unidade responsável 
pela atividade de folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 3º Ocorrendo quaisquer das situações previstas no 
parágrafo anterior sem que haja o devido ressarcimento ao erário 
municipal, será aplicável ao servidor beneficiado o disposto no § 1º deste 
artigo. 

Art. 9º O Afastamento para Estudo ou Missão Especial de 
servidor poderá ser suspenso ou ter seus efeitos cessados a qualquer 
tempo, a pedido do servidor que fora beneficiado para este fim, cabendo 
aplicabilidade do constante no artigo 8º desta Portaria, em caso de ter-
lhe sido deferido afastamento com ônus para esta Municipalidade. 

Parágrafo único. Quando concedido o Afastamento para 
Estudo ou Missão Especial a servidor da Secretaria Municipal de Saúde, 
seja com ou sem ônus, não caberá novas solicitações que visem alterar 
o critério concessivo quanto ao ônus, enquanto estiver cumprindo o 
referido afastamento. 
 

Art. 10. Caso exija o interesse do serviço público 
municipal, poderá ser cessado o Afastamento para Estudo ou Missão 
Especial de servidor desta Secretaria Municipal de Saúde, mediante 
determinação do Sr. Prefeito do Município de Manaus, estabelecendo 
prazo para que o servidor reassuma o exercício de seu cargo, sem 
prejuízo de ressarcimento pelo servidor ao erário municipal. 
 

Parágrafo único. Atendida a determinação contida no 
caput deste artigo, o servidor poderá: 

I - tornar a fruir o afastamento para Estudo ou Missão 
Especial referente ao curso que lhe fora concedido, caso não esteja 
prejudicada a realização para sua conclusão; 

II - pleitear novamente o afastamento Estudo ou Missão 
Especial referente ao curso que lhe fora concedido, caso esteja 
prejudicada sua realização naquela ocasião, devendo informar o período 
remanescente ou novo período e quando ocorrerá sua conclusão. 
 

Art. 11. Somente será permitido novo Afastamento para 
Estudo ou Missão Especial, a pedido do servidor, após cumprido igual 
interstício do afastamento anterior, com ou sem ônus para esta 
Municipalidade, excetuando-se os casos previstos no artigo 10 e 
parágrafo único, I e II. 
 

Art. 12. Revoga-se a Portaria nº 674/2014-GABIN/SEMSA, 
de 31 de julho de 2014. 
 

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2016. 
 
 

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

 
Manaus, 18 de abril de 2016. 

 

 
 
(*) Republicação por haver inconsistência na informação 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, eu 
____________________________________, cargo 
______________________, matrícula nº _________, servidor público 
municipal do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal de 
Saúde, solicito autorização do Exmo. Sr. Prefeito do Município de 
Manaus para Afastamento para Estudo ou Missão Especial, visando 
realizar o curso de  ________________________________,  com ônus 
para esta Municipalidade, comprometendo-me a: 
 
I – apresentar, quando da reassunção ao serviço, o comprovante de 
conclusão do curso ou declaração que mencione a respectiva conclusão. 
 
II – comparecer na Sede desta Secretaria, até o dia útil subsequente à 
data do término de seu curso, para efetivar sua nova lotação, devendo 
reassumir de imediato o posto de trabalho; 
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III – colocar em prática nesta Municipalidade o conhecimento obtido 
quando da realização do curso pleiteado; 
 
IV – prestar serviço para o Município de Manaus, pelo período igual ao 
que me fora concedido o Afastamento para Estudo ou Missão Especial, 
com ônus para esta Municipalidade, sob pena de ressarcir o erário 
municipal na forma do disposto no art. 8º, caput e seus parágrafos, da 
Portaria nº 183/2016-GABIN/SEMSA, de 18/04/2016, estando ciente da 
possibilidade de responder à ação judicial cabível, em face do 
enriquecimento sem causa. 
 
V – não pleitear novo Afastamento para Estudo ou Missão Especial na 
condição de servidor da Secretaria Municipal Saúde, na forma do art. 11 
da Portaria 183/2016-GABIN/SEMSA, de 18/04/2016. 
 
Em razão do que, firmo o presente TERMO DE COMPROMISSO com o 
Município de Manaus, perante o Sr. Secretário Municipal de Saúde. 
 

Manaus, ______ de ________________ de _______ 
 
 

_________________________________ 
Nome do Servidor Compromissado 

 
 

____________________________________ 
Secretário Municipal de Saúde 

 
_____________________________ 

Nome da Testemunha 
RG: ___________________________________ 
Matrícula (se servidor da PMM): ____________ 

 
_____________________________ 

Nome da Testemunha 
RG: ___________________________________ 
Matrícula (se servidor da PMM): ____________ 

 
 
 
 

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. 055/2016 – 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 Suprimentos de 
Informática, para atender as necessidades do Departamento de 
Logística da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. (SEMSA) as 
empresas a seguir relacionadas, com seus respectivos itens e valores 
unitários: ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA – ME para os itens 
14 R$ 39,86 (trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), 19 R$ 49,72 
(quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) e 29 R$ 459,98 
(quatrocentos e cinqüenta e nove reais e noventa e oito centavos); INK 
QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 
para o item 16 R$ 94,05 (noventa e quatro reais e cinco centavos); 
NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP para os itens 08 R$ 78,40 
(setenta e oito reais e quarenta centavos), 13 R$ 36,59 (trinta e seis 
reais e cinquenta e nove centavos), 15 R$ 61,50 (sessenta e um reais e 
cinquenta centavos), 17 R$ 283,50 (duzentos e oitenta e três reais e 
cinquenta centavos), 18 R$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e 
cinquenta centavos), 20 R$ 80,00 (oitenta reais), 21 R$ 60,00 (sessenta 

reais), 22 R$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos), 23 R$ 
80,00 (oitenta reais), 24 R$ 68,60 (sessenta e oito reais e sessenta 
centavos), 25 R$ 65,17 (sessenta e cinco reais e dezessete centavos), 
26 R$ 65,85 (sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), 31 R$ 
300,00 (trezentos reais), 32 R$ 300,00 (trezentos reais), 33 R$ 300,00 
(trezentos reais), 34 R$ 300,00 (trezentos reais), 35 R$ 560,00 
(quinhentos e sessenta reais) e 40 R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito 
reais) e POTICHE IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA – ME 
para os itens 36 R$ 230,72 (duzentos e trinta reais e setenta e dois 
centavos), 37 R$ 181,83 (cento e oitenta e um reais e oitenta e três 
centavos) e 38 R$ 173,33 (cento e setenta e três reais e trinta e três 
centavos). 
 

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

 
Manaus, 08 de junho 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. 062/2016 – 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 Medicamentos Veterinários, 
para atender as necessidades do Centro de Controle de Zoonoses-CCZ 
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), as empresas: 
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA – EPP., para os itens: 01 com valor 
total de R$ 79.709,00 (Setenta e nove mil, setecentos e nove reais); 02 
com o valor total de R$ 62.993,00 (Sessenta e dois mil, novecentos e 
noventa e três reais) e 04 com o valor total de R$ 71.960,00 (Setenta e 
um mil, novecentos e sessenta reais), perfazendo o valor global de R$ 
214.662,00 (Duzentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e dois 
reais) e  AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA – 
EPP., para os itens: 06 com o valor total de R$ 87.450,00 (Oitenta e sete 
mil, quatrocentos e cinquenta reais) e 09 com o valor total de R$ 
2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), perfazendo o valor global de R$ 
89.850,00 (Oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais). 
 

II – DETERMINAR a emissão das respectivas Notas de 
Empenho nos valores totais constantes nas propostas das licitantes 
vencedoras. 
 

 
Manaus, 08 de junho de 2016. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2012 – 
Prorrogação e Decréscimo, celebrado em 17/03/2016. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Amazonas 
Medical Care Ltda. 
3. OBJETO: Dilatação do prazo do contrato original, com o valor de R$ 
768.960,00 (Setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta 
reais), correspondente à dilatação do Contrato 001/2012 por 12 (doze) 
meses, contados à partir de 19/03/2016, referente à prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
hospitalares – Marca Fanem -, incluindo fornecimento de peças, 
acessórios e componentes, para atender as necessidades da 
Maternidade Dr. Moura Tapajós, desta SEMSA, já decrescido o valor de 
R$ 85.440,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor original do contrato. 
4. VALOR: R$ 768.960,00 (Setecentos e sessenta e oito mil, novecentos 
e sessenta reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2016NE00974, 
de 17/03/2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23900 
10.302.1026.2118.0000 01000000 33903917, no valor de R$ 220.008,00 
(duzentos e vinte mil e oito reais), ficando o saldo remanescente a ser 
empenhado posteriormente. 
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses, 
contados a partir do dia 19/03/2016. 
 

Manaus (AM), 17 de março de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2014 - 
Prorrogação, celebrado em 31/05/2016. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Pierre Comércio e Serviços 
de Refrigeração Ltda.. 
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente aos 
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Grupos Geradores da 
sede administrativa e demais unidades pertencentes à SEMSA. 
4. VALOR: 459.999,96 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº: 2016NE01456, 
de 25/05/2016, à conta da rubrica orçamentária 23900 
10.122.4002.2122.0000 01000000 33903917, no valor de R$ 21.900,00 
(vinte e um mil e novecentos reais), 2016NE01457, de 25/05/2016, à 
conta da rubrica orçamentária 23900 10.301.1025.2097.0000 02140011 
33903917, no valor de R$ 10.822,22 (dez mil, oitocentos e vinte e dois 
reais e vinte e dois centavos), 2016NE01458, de 25/05/2016, à conta da 
rubrica orçamentária 23900 10.302.1026.2118.0000 02140112, no valor 
de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), 2016NE01459, de 25/05/2016, à 
conta da rubrica orçamentária 23900 10.302.1026.2118.0000 02140012 
33903917, no valor de R$ 3.511,11 (três mil, quinhentos e onze reais e 
onze centavos) ficando o saldo remanescente a ser empenhado 
posteriormente. 
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses, 
contados a partir do dia 02/06/2016. 
 

Manaus (AM), 31 de maio de 2016. 

 

EDITAL 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016-
SEMSA/MANAUS 

 
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde (SEMSA), torna pública a abertura de inscrição, no período de 13 a 
17 de junho, para o Processo Seletivo Simplificado visando à Contratação 
Temporária de 200 (duzentos) Vacinadores/Registradores, com duração 
de 45 (quarenta e cinco) dias, para atuarem na Campanha de Vacinação 
Antirrábica Animal da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), sujeitos ao 
Regime Jurídico de Direito Administrativo instituído pela Lei no. 1.425, de 
26 de março de 2010, e pelo Decreto nº 544, de 26 de maio de 2010, bem 
como pelas normas contidas no presente Edital. 
 
1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO E OUTROS DADOS 
1.1. Função: Vacinador/Registrador 
1.2. Vagas: 200 (duzentos) 
1.3. Requisito obrigatório: 
I - Ensino Fundamental completo. 
1.4. Remuneração mensal: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
1.5. Jornada de trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de 
segunda a sexta no horário de 7:30 h às 11:30 h e 13:30 h às 17:30 h e 
no sábado de 7:30 h às 11:30 h. 
1.6. Local de trabalho: Município de Manaus. 
1.7. Período de Execução dos Trabalhos: 12/09 a 26/10/2016 
1.8. Atribuições específicas da função: 
I – Transportar a caixa de isopor com capacidade de 12 (doze) litros com 
gelo e vacina; 
II – Aplicar a vacina, por via subcutânea, em cães e gatos; 
III – Preencher o Certificado de Vacina. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. Não haverá taxa de inscrição. 
2.1.1. O candidato deverá realizar a inscrição pela internet na  
página da SEMSA, acessando o endereço eletrônico 
http://semsa.manaus.am.gov.br, a partir de 0:00h do dia 13 a 17 de 
junho, preenchendo a Ficha de Inscrição, declarando submeter-se às 
condições exigidas neste Edital. 
2.1.2. Após preenchimento da ficha de inscrição via internet, o candidato 
deverá imprimir o Comprovante de Inscrição, dirigir-se ao local de 
efetivação da inscrição discriminado no QUADRO 1, apresentando 
original e cópias dos seguintes documentos: 
 
I – Carteira de Identidade; 
II – Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
III – Certificado do ensino fundamental completo; 
IV – Comprovante de experiência na função, quando houver; 
V – Comprovante de residência (água, energia ou telefone); e 
VI – Curriculum Vitae. 
 
2.1.3. O local, período e horário para efetivação das inscrições estão 
definidos no Quadro 1 abaixo: 
 

QUADRO 1 

LOCAL PERÍODO HORÁRIO 

Av. Maceió, 2.000 – Adrianópolis na Divisão 
de Desenvolvimento Profissional do 
Magistério (em frente à Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA) 

13 a 17 de junho de 
2016 

9:00h às 12:00h. 

 
3. DA COMPROVAÇÃO DA TITULAÇÃO 
3.1. Serão considerados documentos para comprovação de experiência 
profissional e pontuação de títulos: 
 
I – Declaração de Órgão Público competente ou de empresa  
contratante que comprove experiência em vacinação antirrábica de cães 
e gatos; ou 
II – Certidão de tempo de serviço de Órgão Público competente ou de 
empresa contratante que comprove experiência em vacinação 
antirrábica de cães e gatos; ou 
III – Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo registro do 
respectivo contrato de trabalho com a empresa contratante que 
comprove experiência em vacinação antirrábica de cães e gatos. 
3.2. Todo documento apresentado para fins de comprovação de 
experiência profissional deverá conter a data de início e de término do 
contrato de trabalho realizado. 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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3.3. Caso o candidato apresente mais de um comprovante de 
experiência profissional relativa ao mesmo período de tempo, somente 
um deles será computado. 
 
4. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
4.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado considerando a 
experiência, que valerá no máximo 120 (cento e vinte) pontos, 
observando o limite de pontuação abaixo: 
 

QUADRO 2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Experiência no exercício de atividades inerentes à 
função 

VALOR UNITÁRIO 
(CAMPANHA) 

VALOR 
MÁXIMO 

20 pontos 120 pontos 

 
4.2. Ao candidato que não pontuar a experiência, será atribuída a nota 
10 (dez). 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
5.1. Ser brasileiro nato, ou naturalizado (processo concluído), ou 
português amparado pela reciprocidade de direitos advindos de 
legislação específica; 
5.2. Estar em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino); 
5.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
5.4. Ter idade mínima de dezoito anos completos na data de 
contratação; 
5.5. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da 
função, constatado por Atestado Médico; 
5.6. Não ter sido aposentado por invalidez ou que esteja percebendo 
auxílio-doença; 
5.7. Não ter sofrido, no exercício da função ou do cargo público, 
penalidade incompatível com a contratação, tais como: advertência, 
repreensão, suspensão, demissão ou dispensa por descumprimento 
imotivado de seus deveres; 
5.8. Apresentar os documentos necessários e compatíveis com o 
exercício da função, por ocasião da contratação; 
5.9. Cumprir as determinações deste edital; 
5.10. Encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos. 
 
6. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
6.1. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos na 
experiência funcional. 
 

6.2. Serão indicados como classificados os candidatos listados em 
ordem decrescente de pontuação até o número de vagas disponíveis, de 
acordo com item 1.2 deste Edital. 
 

6.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada 
preferência ao candidato mais idoso (Lei Federal nº 10.741, de 
01/10/2003, Artigo 27, Parágrafo Único). 
 
7. DOS RECURSOS 
7.1. Caberá recurso contra erros ou omissões na nota atribuída à 
experiência, dentro de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do 
resultado da pontuação de experiência no Diário Oficial do Município. 
 

7.2. O recurso, devidamente fundamentado com a exposição dos 
motivos, deverá conter informações sobre a identidade do recorrente e o 
número de inscrição. 
 

7.3. Os recursos serão dirigidos à Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado, devendo ser protocolados na Secretaria Municipal de 
Saúde – localizada na Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº 1695 –
Adrianópolis, na Gerência de Gestão do Trabalho - GTRAB, no horário 
das 08:00h às 12:00h, de acordo com o prazo estabelecido no item 7.1. 
 

7.4. As decisões de revisão da nota atribuída serão dadas a conhecer 
coletivamente, e, apenas às relativas aos pedidos deferidos, quando da 
divulgação do resultado final no Diário Oficial do Município. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Todos os candidatos classificados até o número de vagas 
disponíveis serão relacionados para homologação do resultado final, de 
acordo com a ordem decrescente de pontuação. 
 

8.2. A classificação final será publicada constando a nota atribuída à 
experiência profissional, observando o limite de pontuação constante no 
Quadro 2, do item 4 deste Edital. 

8.3. A lista de candidatos constantes na homologação do resultado final 
do Processo Seletivo Simplificado será publicada no Diário Oficial do 
Município, em jornais locais de grande circulação e via internet, no site 
http://semsa.manaus.am.gov.br e serão convocados com estrita 
observância da ordem de classificação. 
 
8.4. O candidato classificado, obedecida a ordem de colocação, será 
convocado para a realização dos Exames Médicos e procedimentos pré-
admissionais, todos de caráter eliminatório, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Município, 
devendo apresentar original e 02 (duas) cópias dos documentos 
abaixo: 
a) Carteira de Identidade; 
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
c) Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral - (comprovante 

da última eleição dos dois turnos, quando houver, ou certidão de 
quitação com a justiça eleitoral); 

d) Comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo 
masculino; 

e) Inscrição no PIS/PASEP; 
f) Certidão de casamento, se casado(a); 
g) Certidão de nascimento de dependentes menores, se houver; 
h) Comprovante de residência (água, energia ou telefone), expedida no 

prazo máximo de 90 dias, em nome do usuário ou com declaração 
do nome de quem constar a fatura – COMPROVANTE DEVE SER 
DE MANAUS; 

i) Comprovante de conta corrente bancária (somente Banco Bradesco); 
j) Comprovante de Escolaridade (Curso de Ensino fundamental: 

Certificado e Histórico); 
k) 02 (duas) fotografias 3X4 recentes; 
l) Laudo da Junta Médico-Pericial do Município que, após  

análise de exames porventura solicitados, do exame clínico e 
psiquiátrico, ateste a aptidão física e mental para o exercício da 
função; 

m) Declaração de que ocupa ou não outra função ou cargo público, com 
indicação do órgão, de carga horária semanal e horário de trabalho, 
ou que perceba proventos de aposentadoria ou benefício de auxílio-
doença; 

n) Certidões Negativas de Antecedentes Criminais: Justiça Federal 
(http://www.trf1.jus.br ou www.dpf.gov.br/servicos/antecedentes-
criminais) e Justiça Estadual 
(http://consultasaj.tjam.jus.br/sco/abrirCadastro.do.) 

 
8.5. A declaração falsa de acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções públicas implicará a imediata eliminação do candidato ou o 
desligamento do vínculo de trabalho objeto deste Processo Seletivo 
Simplificado. 
 
8.6. O descumprimento de quaisquer itens deste Edital e o não 
comparecimento do candidato classificado no prazo estabelecido em 
qualquer fase do Processo Seletivo Simplificado implicará a eliminação 
do mesmo no referido certame. 
 
8.7. As fases do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital, 
notas, recursos, homologação, convocação para contratação, 
treinamento, entre outros, serão publicados no Diário Oficial do 
Município, divulgados em jornais locais de grande circulação e via 
internet, no site http://semsa.manaus.am.gov.br. 
 
8.8. O presente Processo Seletivo Simplificado será válido pelo prazo de 
6 (seis) meses. 
 
8.9. Caso haja necessidade de prorrogação, a critério da Administração, 
deverá ser observado o prazo constante no item anterior. 
 
 

Manaus, 9 de junho de 2016. 
 
 

                

http://www.trf1.jus.br/
http://semsa.manaus.am.gov.br/


 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0151/2016 – 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, 
 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
2016/4114/4251/00404 
 

RESOLVE: 
 

I.DISPENSAR, da carga dobrada e localidade especial da 
Função Gratificada do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, 
do quadro de pessoal desta Prefeitura, 
 
KATHIA MARIA LIMA VASCONCELOS 

 Professor Nível Superior 

 Matrícula 090.139-3D 

 Diretora do C.M.E.I. Ismail Aziz 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 29.02.2016 
 

II.DESIGNAR, com carga dobrada e localidade especial na 
Função Gratificada do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, 
do quadro de pessoal desta Prefeitura, 
 
MARLY DA SILVA CARVALHO 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 074.140-0B 

 Diretora do C.M.E.I. Ismail Aziz 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 29.02.2016 
 

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

Manaus, 20 de abril de 2016. 

 
 
 

PORTARIA Nº 0167/2016 – 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, 
 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0594, de 12 
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
2016/4114/4238/ 00222, 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - FGDE / 
Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a 
servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, em 
substituição ao titular do cargo ALESSANDRO SARAIVA DOS SANTOS, 
matricula 105.284-5A, que se encontra de Férias. 
 

GEANI DE CASTRO FERREIRA 

 Pedagoga 

 Matrícula 114.755-2 A 

 Diretora da E.M. Poetisa Cora Coralina 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 No período de 23.12.2015 a 20.04.2016 
 

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

Manaus, 06 de maio de 2016. 

 
 
 

PORTARIA N° 0076/2016–SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da 
competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
2016/4114/4147/00579, de 26/01/2016. 
 

CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 2682, de 26 
de dezembro de 2013, publicado no DOM nº 3319, de 26/12/2013 - 
Regime Interno da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras 
providências. 
 

RESOLVE: 
 

I - DISPENSAR, da Função Gratificada especificada, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO–SEMED, a servidora 
abaixo identificada, do quadro de pessoal desta Prefeitura. 
 

Servidora: ANGELA MARIA AFONSO 

 Matrícula: 064.644-0A 

 Chefe de Setor 

 Simbologia: FG-3 

 A Contar: 01/02/2016 
 

II - DESIGNAR, para a Função Gratificada especificada, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO–SEMED, a servidora 
abaixo identificada, do quadro de pessoal desta Prefeitura. 
 

Servidora: HELDA MARIA DE SOUZA BARBOSA LIMA 

 Matrícula: 010.099-4 B 

 Chefe de Setor 

 Simbologia: FG-3 

 A Contar: 01/02/2016 
 

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

Manaus, 02 de março de 2016. 
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PORTARIA Nº 0274/2016-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº 
0472/2014-SEMED/GS, de 09/04/2014, 
 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo nº 
2016/4114/4251/00550, em especial, a solicitação formal da prestadora 
de serviço temporário quanto a sua dispensa, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 31/03/2016, nos 
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra 
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo 
Determinado, a prestadora de serviço temporário DANIELA RIBEIRO 
GUIMARAES, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/40H, matrícula 125.359-0 
A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria 
Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 07 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação e a Senhora DANIELA RIBEIRO GUIMARAES, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/40H, matrícula 125.359-0 A. 
 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, 
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, 
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme autos do 
Processo nº  2016/4114/4251/00550. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e 
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal /PGM, e respectivos 
Despachos. 
 
5. VIGÊNCIA: A contar de 31/03/2016. 
 
 

Manaus, 07 de junho de 2016. 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE 
POSSUAM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO, SITUADO EM ZONAS 
URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS, VISANDO A 
IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
 
OBJETO 
Pré – qualificação ao credenciamento de pessoas físicas e jurídicas que 
possuam imóvel em zona urbana e rural do município de Manaus, para 
locação e funcionamento de Escola Municipal, visando atender as 
necessidades da Rede Municipal de Ensino. 
 

 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
Na sede atual da Secretaria Municipal de Educação, no 
Departamento Administrativo e Financeiro/ Divisão de Compras e 
Locação da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Endereço: 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 2549 - Parque 10 - CEP.: 69057-002 – 
Manaus – Amazonas – Fone/Fax: 3632-2286  E-mail: 
divisaodecomprassemed@gmail.com, a partir do dia 01.07.2016 até 
15.07.2016, de  9h até às 11h30min e das 14h até às 16h30min,  
para o Pré-Credenciamento. 
 

PERÍODO DO CREDENCIAMENTO: De 01.08.2016 a 01.08.2018 
Horário: De 9h às 11h30min e das 14h às 16h30min. 
 

RESPONSÁVEL PELO CREDENCIAMENTO: Divisão de Compras e 
Locação / SEMED. 
 

APOIO: Comissão de Pré-Credenciamento designada por meio da 
Portaria nº 0156/2016-SEMED/GS. 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 
Departamento Administrativo e Financeiro/ Divisão de Compras e 
Locação da Secretaria Municipal de Educação -SEMED , Endereço: 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 2549 - Parque 10 - CEP.: 69057-002 – 
Manaus – Amazonas – Fone/Fax: 3632- 2286  E-mail: 
divisaodecomprassemed@gmail.com,  a partir do dia 01.07.2016 
até 15.07.2016 de  9h às 11h30min e das 14h até às 16h30min. 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  De 9h às 11h30min e das 14h até 
às 16h30min. 
 

LOCAIS DE PUBLICAÇÃO: 
Diário Oficial do Município 
Página Oficial do Município na Internet 
Quadro Próprio de avisos das DDZ’S e quadro da SEMED 
 

LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Endereço: Av. Mário Ypiranga Monteiro, 2549 - Parque 10 - CEP.: 
69057-002 – Manaus – Amazonas – Fone/Fax: 3632-  2286 
 

CONSULTA AO EDITAL: O Edital poderá ser obtido pelos 
interessados, pelo endereço eletrônico 
www.semed.manaus.am.gov.br, da Secretaria Municipal de 
Educação em meio digital ou impresso obtido na Divisão de Compras 
e Locação. 
 

 
Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, o anexo 
abaixo relacionado, disposto na seguinte ordem: 
 
A PREFEITURA DE MANAUS, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04312674/00182 com sede na Av. Mário Ypiranga 
Monteiro, 2549 - Parque 10 - CEP.: 69057-002 – Manaus – Amazonas, 
desta cidade, doravante denominado simplesmente de SEMED, torna 
público o edital de Chamamento Público para locação de imóvel, 
conforme finalidade descrita no objeto. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto deste chamamento público a apresentação de 
imóveis disponíveis para locação visando a Pré – Qualificação ao 
credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, que possuam imóvel em 
zona urbana e rural do município de Manaus, para funcionamento de 
Escola Municipal, visando atender a demanda da Rede Municipal de 
Ensino. 
1.2 A Especificação do imóvel requerido encontra-se no Anexo I do 
presente edital. 

mailto:divisaodecomprassemed@gmail.com
mailto:divisaodecomprassemed@gmail.com
http://www.semed.manaus.am.gov.br/
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2. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1. O(A) interessado(a) que desejar(em) informações sobre o processo, 
que não constem do presente Edital, deverá(ão) dirigir-se ao Departamento 
Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, na Divisão 
de Compras e Locação, situada  na Av. Mário Ypiranga Monteiro, 2549 - 
Parque 10 - CEP.: 69057-002 – Manaus – Amazonas, telefone (92) 3632-
2886, no horário das 8h às 12h e 13h às 17h. 
2.2. As dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos 
termos deste Edital e outros esclarecimentos necessários deverão ser 
formuladas a Divisão de Compras e Locação/SEMED, por escrito, 
identificado com o número do processo. É recomendável que os pedidos 
de esclarecimentos sejam encaminhados até 03 (três) dias úteis antes 
da data limite para apresentação do envelope, a fim de permitir que haja 
tempo para resposta de até 03 (três) dias úteis do recebimento. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderá participar do processo de seleção Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica que possuam imóvel com as especificações contidas no Anexo I 
deste instrumento. 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE ALUGUEL 
 
4.1. As Pessoas Jurídicas e Físicas interessadas em apresentar imóvel 
deverão formular proposta, redigida em linguagem clara, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, assinada na última página e rubricada nas 
demais, pelo proprietário do imóvel ou pelo seu procurador, devendo 
conter: 
a) Nome do proprietário ou razão social, endereço completo, CEP, 
telefones, fax, e-mail caso haja, número do CPF ou CNPJ, conforme o 
caso; 
b) Especificação detalhada do imóvel, inclusive sua localização e 
benfeitorias; 
c) Plantas de construção, das redes hidráulica, elétrica e sanitária; 
d) Certidão de Matrícula ou da Transcrição no Cartório de Registro de 
Imóveis, cuja jurisdição esteja localizada a edificação; 
e) Memorial descritivo do imóvel com fotos que permitam identificar suas 
características; 
f) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas; 
g) Certidão Negativa de Tributos Municipais (IPTU) do imóvel. 
4.2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
prevista para abertura dos envelopes. 
4.3. Os documentos do imóvel deverão ser apresentados em cópias 
autenticadas por cartório competente. 
4.4. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou 
ressalvas. 
4.5. Os documentos que não especificarem a data de validade, não 
poderão estar com data de expedição anterior a 60 (sessenta) dias da 
data de entrega. 
 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E 
PROPOSTAS 
 
5.1. Os documentos deverão ser entregues em envelope até o horário e 
data prevista no preâmbulo deste Edital. 
5.2. Os pedidos de credenciamento e demais documentos exigidos neste 
Edital deverão ser entregues em envelopes contendo em suas partes 
externas e frontais, os seguintes dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 
PRÉ-CREDENCIAMENTO DE IMÒVEIS 
PROCESSO nº 2016/4114/4147/02394 
PROPONENTE: 
CNPJ/CPF: 
 
5.3. O Envelope poderá ser entregue diretamente pela proponente no 
prazo estabelecido neste Edital e será entregue à proponente um 
comprovante, para fins de protocolo de recebimento do pedido. 
5.4. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, 
ou propostas protocoladas fora do prazo estabelecido neste Edital. 
5.5. Será aceita uma única proposta por imóvel. Na hipótese do 
proponente ser pessoa jurídica e possuir mais de um imóvel para 
credenciamento deverão ser apresentados envelopes distintos para cada 
imóvel. 

6. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE ALUGUEL E DA 
FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
6.1. A análise da documentação apresentada ficará a cargo da Secretaria 
Municipal Educação a quem caberá definir fundamentadamente, de acordo 
com os termos estabelecidos neste Edital, sobre a conveniência e 
capacidade dos imóveis. 
6.2. Os proponentes ficam cientificados de que será necessária vistoria do 
imóvel pelo Departamento de Engenharia e Transporte/SEMED, para 
avaliação e verificação da adequação às características solicitadas e pela 
Comissão de Avaliação de Imóveis do Município- COAVIL, para avaliação 
do valor proposto e compatibilidade com o valor de mercado, o que fica 
desde já autorizado pelo interessado, devendo apenas ser objeto de prévio 
agendamento. Quanto às visitas, serão emitidos laudos devidamente 
motivados. 
6.3. Após esta fase preliminar, poderá haver a contratação do imóvel 
escolhido para locação, que seguirá os preceitos de direito público, as 
regras da Lei 8.666/93 e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, podendo o ente contratante, 
para tanto, exigir a apresentação de documentos adicionais, que visem 
suprir as exigências legais, em processo administrativo licitatório ou de 
contratação direta com dispensa de licitação bem como resolve o Parecer 
nº 05/2016- TCE- Tribunal Pleno do Estado do Amazonas. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. A Pessoa Jurídica e Física são responsáveis pela fidelidade e 
legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados. 
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará na imediata desconsideração da 
intenção de locação do imóvel, bem como a adoção, se for o caso, das 
medidas cabíveis para a responsabilização administrativa, civil e penal. 
7.2. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
7.3. Este procedimento não gera direito à contratação, ficando o(a) 
interessado(a) sujeito(a) a submeter(em)-se às demais condições 
exigidas pela Lei 8.666/93, e, ainda, à discricionariedade da 
Administração quanto à oportunidade e conveniência da locação e da 
escolha do imóvel. 
7.4 A escolha do imóvel dar-se-á por critérios da qualidade e condições 
do imóvel, especificação adequada ao solicitado e preço, restando, ao 
final, a discricionariedade da Administração, visando resguardar a 
supremacia do interesse público sobre o privado. 
7.5 A realização do presente chamamento visa permitir o conhecimento 
da existência de imóveis à disposição no mercado e que atendam às 
necessidades do Município de Manaus / Secretaria Municipal de 
Educação e proporcionar maior transparência em eventual contratação. 
Nada obstante a desnecessidade desse procedimento, haja vista a 
possibilidade de locação de imóvel por dispensa de licitação, de acordo 
com o artigo 24, X, da Lei 8666/93, tal ação garante que a escolha se dê 
através de um critério objetivo e isonômico, cujo intuito é resguardar os 
princípios constitucionais da publicidade, impessoalidade e eficiência. 
7.6.  O pedido de credenciamento e os documentos de pré-qualificação 
apresentados pelas interessadas de modo incompleto, rasurados, 
vencidos ou em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão 
considerados ineptos e devolvidos às interessadas caso não seja 
possível a sua regularização, podendo esta emendá-la, reapresentando-
o durante a vigência deste Edital, depois de corrigidas as pendências ou 
irregularidades apontadas pela Secretaria Municipal de Educação. 
7.7. O Edital poderá ser adiado ou revogado por razões de interesse 
público, ou anulado por razões de ilegalidade, sem que caiba aos 
credenciados qualquer indenização por esses fatos, de acordo com o art. 
49 da Lei Federal n° 8.666/93. 
7.8. Ao protocolar seu pedido de credenciamento, as empresas 
interessadas aceitam as condições e se obrigam a cumprir todos os 
termos deste Edital e seus anexos. 
7.9. A não apresentação dos documentos constantes no item 4.1 “d” e “f” 
não inviabiliza o pré-credenciamento, não obstante são obrigatórios no 
momento da contratação. 
7.10. O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes deste Edital será o do Município de Manaus- AM. 
 

Manaus (AM), 13 de maio de 2016. 
 

A Comissão 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3905 | Página 14 
 

ANEXO I 
 
 

DOS PROJETOS 

 
1. Dos Projetos: Civil, Elétrico, Combate Contra Incêndio e Lógica 
1.1. Dos projetos impressos e arquivos gravados mídia digital da 
parte Arquitetônica 
 

 Apresentar e entregar as plantas arquitetônicas do imóvel e informar a 

área total do terreno e área total construída; O proprietário deverá 

apresentar a planta baixa atualizada do imóvel com as devidas 

mudanças e características atuais, sendo assinada por um 

engenheiro civil atestando o tal formato e geometria do prédio; 

 Deverá constar no corpo do projeto o quadro de esquadrias, quadro 

de revestimentos e quadro de áreas; 

 É obrigatório está declarado na legenda do projeto à área construída 

e área do terreno. 

 Apresentar e entregar o atestado de conformidade (memorial 

descritivo) da edificação do imóvel, sendo assinada por um 

engenheiro civil ou arquiteto. 

 Apresentar e entregar o Mapa de Situação do Terreno, conforme a 

norma técnica de sistema geodésico. 

 Apresentar e entregar Mapa de Localização do Terreno, conforme a 

norma técnica de sistema geodésico. 

 Apresentar e entregar projeto de combate contra Incêndio, caso o 

imóvel possua uma área construída igual ou maior que 750 m², se a 

área seja inferior a 750 m² apresentar projeto simplificado. 

 
1.2. Dos projetos impressos e arquivos gravados mídia digital da 
Instalação elétrica 

 
 Apresentar e entregar o projeto elétrico do imóvel, sendo assinado por 

um engenheiro elétrico,  atestando a instalação elétrica; 

 Deverão constar no corpo do projeto as tabelas de cargas de todos os 

quadros elétricos, diagramas unifilares e multifilares e o aterramento; 

 Apresentar e entregar o atestado de conformidade (memorial 

descritivo) da instalação elétrica do imóvel, sendo assinada por um 

engenheiro elétrico. 

 Apresentar e entregar projeto de SPDA, caso o prédio tenha uma área 

construída de 1.500 m²; 

 No caso da instalação elétrica, terá que possuir uma reserva 20% a 

30%. 

 Apresentar e entregar o projeto da Subestação. Caso a carga seja 

62,5 Kva, será exigida uma subestação; 

 
1.3. Dos projetos impressos e arquivos gravados mídia digital de 
Combate Contra Incêndio 
 

 Apresentar e entregar o projeto combate contra incêndio do imóvel, 

sendo assinada por um arquiteto, engenheiro civil ou segurança do 

trabalho atestando a instalação; 

 Formação de Brigada de Incêndio. 

 
1.4. Dos projetos impressos e arquivos gravados mídia digital de 
Rede Lógica 
 

 Apresentar e entregar o projeto de rede lógica do imóvel, sendo 

assinada por um arquiteto, engenheiro civil ou segurança do trabalho 

atestando a instalação. 

 
DOS DESENHOS 

 
2. Dos Principais Desenhos Técnicos da Edificação Escolar 
2.1. Portas e Aberturas 

 
 

Deverá existir puxador horizontal a uma altura de 0,90 m, de eixo a piso, 
com comprimento igual à metade da largura da porta, em todas as 
portas de sanitários, vestiários e salas de aulas acessíveis para o 
fechamento por usuários de cadeira de rodas. 
As portas dos ambientes comuns, como sanitários, salas de aula, saídas 
de emergência e outros, deverão possuir sinalização visual e tátil. 
 

2.2. Rampas 
 

 
 

 
 

Todas as rampas deverão possuir largura mínima de 1,20 m. 
Prédio com rampa de acessibilidade para PNE’s, caso o imóvel tenha 2 
pavimentos. 
 

2.3. Escadas 
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Todas as escadas deverão possuir largura mínima de 1,20 m, com 
patamar mínimo de 1,20 m de comprimento; 

 
 

 

 
 

 
 
 
2.4. Boxe Adaptado de Sanitários 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
O sanitário acessível deverá possuir barras de apoio com  
material resistente, fixadas em superfícies rígidas e estáveis com 
dimensões e alturas de acordo com desenho abaixo, área de 
transferência (lateral, diagonal e perpendicular) e fácil acionamento de 
descarga. 
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2.5. Lavatório 
 

 
 
O lavatório deverá ser instalado internamente ao sanitário acessível, 
sem interferir nas áreas de transferência, bem como possuir área de 
aproximação frontal para usuários em cadeiras de rodas e comandos de 
torneira do tipo monocomando, alavanca ou sensor eletrônico. 
 
 

2.6. Mictório 
 

 
 
 

 

O mictório acessível deverá possuir área de aproximação frontal, barras 
verticais com dimensões e alturas de acordo com desenho abaixo e 
afastamento máximo de 0,60 m entre elas. 
 

 
2.7. Abrigo para Botijão de Gás 
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2.8. Pia de Lavar Panelão 
 

 
 
3. Diretrizes dos Padrões Construtivos Mínimos 
 
3.1. Qualidade 
 
Obras de qualidade não são, necessariamente, luxuosas, caras e 
bonitas, mas aquelas que atendam às expectativas do cliente e às 
necessidades do usuário. Nosso cliente é o aluno, o foco da 
organização. Sendo assim, tudo que se relaciona ao aluno torna-se 
prioridade. 
Portanto, é recomendável que as intervenções tenham qualidade, para 
que se possa garantir um fator de melhoria às obras das edificações 
escolares do Município Manaus. 
 
3.2. Segurança 
 
O aspecto da segurança, no contexto do prédio escolar, deverá ser 
considerado em toda a extensão que o termo possa implicar: 

 Segurança contra furtos, vandalismo, etc.; 

 Riscos para os usuários pela utilização de materiais inadequados 
(pisos derrapantes, degraus desnecessários, quinas); 

 Eliminação de reentrâncias e saliências em piso, paredes e 
esquadrias; 

 Estabilidade do prédio e de seus componentes; 

 Previsão de equipamentos de combate a incêndio. 
 
3.3. Conforto Térmico 
 
Por se tratar de prédios já existentes, eventualmente não será possível 
proporcionar-lhes mudanças substantivas no conforto térmico. Contudo, 
a adoção de alguns cuidados poderão minimizar as condições 
desfavoráveis de conforto que existirem: 

 Altura mínima de 2,80m, para o pé-direito. Recomenda-se nas regiões 
mais quentes, ou quando for possível, o pé-direito de 3,00m. 

 Execução de abertura para entrada e saída de ar, em alturas 
adequadas, que proporcione renovação e movimentos do ar nos 
ambientes da escola; 

 Arborização corretamente posicionada para proteção das fachadas; 

 Utilização de quebra-sol, para proteção de aberturas, se a situação o 
recomendar; 

 Renovação da camada de ar entre o telhado e o forro. 
 
3.4. Manutenção 
 
Deve-se procurar minimizar os custos de manutenção, aplicando 
materiais de boa qualidade para que resistam à má utilização e à falta de 
conservação periódica ou sistemática. 
 
3.5. Acessibilidade 
 
Adequar os ambientes da edificação tornando-os acessíveis para uso 
por portadores de necessidades especiais, criar e sinalizar rotas 
acessíveis ligando os ambientes de uso pedagógico, administrativo, 
recreativo, esportivo e de alimentação (salas de aula, laboratórios, 
bibliotecas, salas de leitura, sanitários, recreio coberto, refeitório, 
secretaria, etc.). Para tal deve-se construir rampas, colocar corrimão, 
adequar sanitários, entre outras soluções admissíveis. 

4. Recomendações Técnicas da Edificação, Infraestrutura e 
Instalação Elétrica 
 
4.1. Edificação e Infraestrutura 
 
4.1.1. Salas, Espaços e Áreas 
 
Os espaços destinados a sala de aula deverão apresentar área  
de 48m². 
O espaço destinado a sala de professores deverá possuir 48m² com 
banheiros separados por sexo. 
A sala destinada para diretoria deverá ter 16 m². 
A sala da secretaria deverá possuir 45 m². 
No ambiente Sala de Aula, está sendo priorizada a utilização de 
materiais construtivos de qualidade, visando maior segurança, 
salubridade, durabilidade, facilidade de manutenção e conforto ao 
ambiente, sem esquecer a especificidade de materiais peculiares de 
cada região. 
Ressalta-se que, nas salas de aula adequáveis, onde alguns  
materiais e componentes estejam em bom estado de conservação,  
faz-se necessário apenas à correção e recuperação destes,  
desde que não comprometam os aspectos funcionais e estéticos da sala 
de aula. 
Os auditórios ou salas de grande capacidade das escolas ficam sujeitos 
também às seguintes exigências: 
 
I - área útil não inferior a oitenta centímetros quadrados por pessoa; 
II - ventilação natural, ou renovação mecânica de vinte metros cúbicos 
de ar por pessoa, no mínimo, no período de uma hora. 
A área de ventilação natural das salas de aula deverá ser, no mínimo, 
igual à metade da superfície iluminante, a qual será igual ou superior a 
um quinto da área do piso. 
§ 1º - Será obrigatória a iluminação natural unilateral. 
§ 2º - A iluminação artificial, para que possa ser adotada em  
substituição à natural, deverá ser justificada e aceita pela autoridade 
sanitária e atender às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 
É obrigatória a existência de área livre externa de recreação, arborizada, 
com área proporcional à capacidade prevista do estabelecimento, nunca 
inferior a 50,0m² (cinquenta metros quadrados). 
As áreas previstas para cozinha e depósito de gêneros alimentícios 
deverão ser de 35% (trinta e cinco por cento) e 20% (vinte  
por cento) respectivamente, da área do refeitório, conforme exigência da 
NR 24; 
As áreas de recreação deverão ter comunicação com o logradouro 
público, de forma que permita escoamento rápido dos alunos, em caso 
de emergência; para tal fim, as passagens deverão ter largura e altura 
mínima de três metros. 
 
4.1.2. Cobertura 
 
4.1.2.1. Estruturas 
 
Deverão ser executadas em madeira de 1 categoria (maçaranduba, 
peroba, cedrinho, angelim, jatobá) resistentes ao apodrecimento e ao 
ataque de insetos e previamente tratadas com material 
ignífugo/imunizante, ou serem metálicas, em que os perfis tenham 
rigidez e resistência compatíveis com a carga imposta e suas peças 
sejam tratadas por agentes anticorrosivos. 
 
4.1.2.2. Telhamento 
 
Deverá ser, preferencialmente, em telhas cerâmicas de 1  categoria, 
podendo ainda ser em telha ondulada de fibrocimento ou metálica 
(alumínio, aço galvanizado) objetivando sempre a criação de um colchão 
de ar para garantir maior conforto ambiental aos usuários. 
 
4.1.2.3. Forros 
 
Deverá ser em resina sintética do tipo PVC, recomendável  
pela facilidade de aplicação, manutenção, durabilidade e efeito  
estético. 
No caso de recuperação de forros existentes de madeira, recomenda-se 
obedecer ao padrão original, visando à resistência e o aspecto  
estético. 
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4.1.3. Esquadrias 
 
4.1.3.1. Janelas 
 
As janelas poderão ser de madeira (ipê, canela, mogno, cerejeira ou 
jatobá), de ferro ou alumínio, respeitando os critérios da ventilação 
cruzada. Quando possível, recomenda-se que a área dos vãos de 
ventilação seja equivalente a 1/10 da área do piso. Para iluminação 
natural recomenda-se 1/5 da área do piso. 
 
4.1.3.2. Portas 
 
As portas deverão ter dimensões mínimas de 0,80 x 2,10m e poderão 
ser em madeira prensada e tarugada, ferro ou alumínio. 
A porta de entrada principal deverá ter 1,20m e estando de acordo com a 
NR 23 e NBR 9050. 
 
Nota: Em casos especiais será exigida porta de 1,00 x 2,10. 
 
4.1.4. Revestimento 
 
4.1.4.1. Chapisco de aderência 
 
Deverá ser executado com argamassa fluida no traço de cimento e areia 
1:3 ou 1:4. 
 
4.1.4.2. Emboço e Reboco 
 
Deverão ser executados após o chapisco de aderência, constituído por 
uma camada de argamassa mista 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) 
ou 1:4:5 (cimento, saibro e areia) e deve ser considerada a aplicação 
destes, se em áreas externas ou internas. 

 
4.1.4.3. Argamassa Única Industrializada 
 
Poderá substituir em uma única camada o emboço e o reboco. 

 
4.1.5. Piso 
 
Deverá ser aplicado piso de alta resistência assente sobre uma camada 
de regularização, com grau de absorção II e resistência mínima à 
abrasão PEI 4. É um revestimento industrial argamassado de alta 
densidade e elevada resistência à abrasão e a impacto frequentes; Sua 
solicitação atende as características de áreas sujeitas à severas 
condições de uso. Produto é composto de agregados minerais de alta 
dureza, cimentos especiais e aditivos dosados. Apresenta altos ganhos 
de resistência, podendo ser liberado para tráfego leve em 96 horas e ao 
tráfego normal em 7 dias. 

 
4.1.6. Pinturas 
 
4.1.6.1. Pintura em esquadrias 
 
Deverá ser em esmalte sintético. Chama-se atenção para que, nas 
esquadrias de madeira, ao preparar a base da superfície para a pintura, 
seja utilizado fundo de acabamento fosco, enquanto que nas esquadrias 
metálicas, fundo anticorrosivo. 

 
4.1.6.2. Pintura em Paredes 
 
As superfícies das paredes rebocadas da sala de aula deverão ser 
emassadas com massa acrílica e pintada com tinta acrílica. 
Nota: O imóvel deverá ser entregue com pintura da gestão atual. 

 
4.1.7. Sanitários 
 
O ambiente destina-se à higiene dos alunos, professores e funcionários 
da escola, durante o período das aulas, e da comunidade escolar, 
durante as reuniões e atividades festivas. 
A adequação de sanitários para alunos, cujo dimensionamento está 
associado à quantidade de bacias sanitárias definidas em função do 
número de usuários. 
A escola deverá ter compartimentos sanitários, devidamente separados, 
para uso de cada sexo. 

§ 1º - Esses compartimentos, em cada andar, deverão ser dotados de 
bacias sanitárias em número correspondente, no mínimo, uma para cada 
vinte e cinco alunas; uma para cada quarenta alunos; um mictório para 
cada quarenta alunos, e um lavatório para cada quarenta alunos ou 
alunas. 
§ 2º - As portas das celas em que estiverem situadas as bacias 
sanitárias deverão ser colocadas de forma a deixar vãos livres de quinze 
centímetros de altura na parte inferior e de trinta centímetros, no mínimo, 
na parte superior. 
§ 3º - Deverão, também, ser previstas instalações sanitárias para 
professores que deverão atender para cada sexo, à proporção mínima 
de uma bacia sanitária para cada dez salas de aula; e os lavatórios 
serão em número não inferior a um para cada seis salas de aula. 
§ 4º - É obrigatória a existência de instalações sanitárias nas áreas de 
recreação e, quando for prevista a prática de esportes ou educação 
física, deverá haver também chuveiros, na proporção de um para cada 
cem alunos ou alunas e vestiários separados com cinco metros 
quadrados para cada cem alunos ou alunas, no mínimo. 
As paredes dos sanitários deverão ser construídas em alvenaria de tijolo 
comum ou de concreto e revestidas com material impermeável e lavável 
conforme a  NR 24. 
 
Nota: Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que 
conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e 
que possa ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as 
pessoas, inclusive aquelas portadoras de necessidades especiais. 
 
4.1.8. Cozinha 
 
Nas escolas, as cozinhas, copas e cantinas, deverão satisfazer às 
exigências mínimas estabelecidas para tais compartimentos, 
concernentes a restaurantes, porém atendidas as peculiaridades 
escolares, tipo pia para lavar panelão, casinha para abrigar o botijão de 
gás e ralo para escoar água que seja utilizada durante a lavagem da 
cozinha. 
 
4.1.9. Acessibilidade para PNE 
 
Banheiro para portador de necessidades especiais - barras horizontais 
para apoio e transferência para PNE. A norma 9050 da ABNT é 
recomendada para consulta das informações preditivas para construção 
do banheiro destinado a PNE. 
 
4.1.10. Aspectos de Segurança e Acessibilidade 
 
Os corredores, assim como escadas e rampas, não poderão ter largura 
inferior a um metro e oitenta centímetros. 
São permitidas rampas com um metro e vinte centímetros de largura e 
declives máximos de quinze por cento, revestidas de material 
antiderrapante. 
O imóvel deve possuir sistema de combate contra incêndio em suas 
instalações. 
 
4.1.11. Aspectos Gerais 
 
As salas de aulas devem possuir sistema de drenagem para água que é 
liberada pelo condicionador de ar. 
É obrigatória a instalação do ponto de alimentação de água para 
bebedouros, na proporção mínima de um para cada duzentos alunos, 
vedada a sua localização em instalações sanitárias; nos recreios, a 
proporção será de um bebedouro para cada cem alunos. 
Ficam obrigados todos os estabelecimentos de trabalho em geral a 
procederem ao saneamento necessário em suas dependências, tais 
como a desratização e a desinsetização, como forma de prevenção 
contra ratos, baratas, moscas e outros insetos transmissores de doenças 
infectocontagiosas. 

 
4.2. Da Instalação Elétrica 
 
4.2.1. Normas Técnicas 
 
A instalação elétrica terá que atender a todos os parâmetros da NBR 
5410, NBR 5413, NBR 5419, NBR 14136, NBR 14039 e o DECRETO N.º 
24.054 DE 1º DE MARÇO DE 2.004 - regulamento do sistema de 
segurança contra incêndio e pânico em edificações e áreas de risco. 
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4.2.2. Diretrizes dos Padrões 
 
Deverão ser dimensionadas de acordo com as Normas Técnicas da ABNT. 
Todas as instalações elétricas deverão ser executadas com esmero e bom 
acabamento. Os condutores, condutos e equipamentos deverão ser 
cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados 
às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 
conjunto mecânico, eletricamente satisfatório e boa qualidade. 
Recomenda-se um levantamento de carga feito por um profissional 
habilitado para verificar uma possível implantação de uma subestação. 
Caso a carga seja igual a 62,5 Kva deverá ser instalador uma 
subestação de 75 Kva. 
Será obrigatório sistema de proteção contra descarga atmosférica nos 
imóveis que tenham uma área total construída igual ou superior 1500 m². 
 
4.2.3 Eletrodutos 
 
Os condutores isolados só podem ser usados em eletrodutos que 
apresentem resistência adequada aos agentes presentes. Os condutores 
isolados podem ser usados em eletrodutos que atendam às NBR 5597 e 
NBR 5598. O eletroduto, metálico ou de plástico, é fixado junto à 
camada interna (não necessariamente em contato físico com ela). 
Nas travessias de paredes, as linhas elétricas devem ser providas de 
proteção mecânica adequada, a menos que sejam constituídas por 
eletrodutos rígidos. 
Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos 
unipolares ou cabos multipolares, admitindo-se a utilização de condutor 
nu em eletroduto isolante exclusivo, quando tal condutor destinar-se a 
aterramento. 
 
4.2.4 Canaletas e perfilados 
 
Nas canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas, e nos 
perfilados, podem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e 
cabos multipolares. 
Os condutores isolados só podem ser utilizados em canaletas ou 
perfilados de paredes maciças e com tampas que só podem ser 
removidas com auxílio de ferramentas. 
 
4.2.5 Quadro, Disjuntores, Interruptores e Tomadas 
 
O quadro de distribuição deverá ter barramento trifásico e estar 
identificado conforme os circuitos utilizados em cada espaço do imóvel; 
O disjuntor principal deve estar de acordo com a carga utilizada no 
quadro de distribuição. 
Os circuitos das tomadas deverão ser alimentadas por cabos de 4 mm² e 
protegidas por disjuntores monopolares de no máximo 25 A. 
Os circuitos dos condicionadores de ar deverão ser alimentados por 
cabos de 6 mm² e protegidos por disjuntores bipolares de no máximo 
30A. 
Deverá ter um (1) interruptor de uma tecla simples para cada 2 
luminárias. 
Os circuitos das luminárias deverão ser conectados com disjuntores 
monopolares de no máximo 20 A com cabos de alimentação de 2,5 mm²; 
Tomada de uso geral deverá ser instalada nas salas de aulas 04 
tomada, distribuídas em: 

 02 tomadas baixas; 

 02 tomadas altas; 
 
Tomada de uso específico para instalação de condicionadores de ar 
deverão ser previstos: 

 02 Pontos de alimentação com cabos de 6 mm²; 
 
As tomadas já instaladas deverão ser trocadas por tomadas do novo 
padrão brasileiro de tomadas, em atendimento ao tipo de tomada TUG e 
TUE, e deverão estar aterradas, em conformidade com a NBR 14136. 
As tomadas e circuitos deverão estar identificados conforme seus 
respectivos ambientes e tensão suportada. 
 
4.2.6 Iluminação e Luminárias 
 
A iluminação deverá ser uniforme em todos os planos de trabalho, 
obedecendo ao parâmetro de luminância de 300 lux. Utilizando-se como 
exemplo uma sala de aula de 48,00m², poderá ser alcançada a seguinte 
configuração: 

 01 luminária fluorescente completa 2 x 40w a cada 8m²; 
 

 01 luminária fluorescente completa 2 x 20w a cada 4m²; 
 

 01 luminária fluorescente compacta de 20w a cada 2,65m²; 
 

 01 luminária tipo prato com fundo branco, com lâmpada 
incandescente de 100w para cada 6m²; 

 
Por razões de economia, deverá ser feita uma perfeita distribuição nos 
comandos (interruptores) de modo a manter acesas somente as 
luminárias da área que esteja sendo utilizada. Para uma sala com 48m², 
utilizando luminárias fluorescente 2 x 40w, deverão ser previstos: 
 

 Pontos de Luz – no mínimo 6 pontos; 
 

 Luminárias fluorescente 2 x 40w completa (lâmpada, reator, starter e 
soquete) – 6 unidades; 

 

 Interruptor com 3 teclas – 1 unidade. (cada tecla comandando 2 
luminárias). 

 

 Interruptor com 2 teclas – 1 unidade. (cada tecla comandando 2 
ventiladores de teto ou 1 ventilador de parede). 

 
4.2.7 Subestação 
 
A subestação deverá está dimensionada de acordo a carga do imóvel e 
com uma reserva de 20 a 30%. 
Além dos casos previstos nas normas estaduais e municipais, será 
obrigatória a instalação de para-raios. 
 
Da Edificação para Creche 
 
As creches, além de obedecerem às normas deste Regulamento, 
deverão possuir, obrigatoriamente: 
 
1.Berçário, com área mínima de três metros quadrados por criança e, no 
mínimo, seis metros quadrados, devendo haver entre os berços e entre 
estes e as paredes a distância mínima de cinquenta centímetros; 
 
2.Sala, com área mínima de seis metros quadrados, provida de cadeiras 
ou banco encosto, para permitir às mães amamentação adequada, 
sendo vetada sua utilização para outros fins; 
 
3.Cozinha para o preparo de mamadeiras ou suplementos dietéticos; 
 
4.Pisos e paredes, revestidos até a altura mínima de um metro e 
cinquenta centímetros, de material liso, resistente, impermeável e 
lavável; 
 
5.Compartimento de banho e higiene das crianças, com área de três 
metros quadrados no mínimo, providos de água corrente quente e fria; 
 
6.Instalações sanitárias exclusivas para as crianças, totalmente 
independentes das destinadas aos adultos; 
 
7.Compartimento exclusivo e provido de porta com fechadura, destinado 
à guarda de material de limpeza, que impeça o acesso das crianças; 
 
8.Sala de utilização múltipla para sono e atividades diversas; 
 
9.Espaço para alimentação das crianças, dotado de material adequado 
para tal finalidade. 
 
 

Área Externa para Recreação 
 
1.As dependências das creches deverão ter ventilação e iluminação 
natural ou artificial, que proporcionem ambiente compatível com as 
atividades realizadas. 
 
2.É proibida, à exceção de peixes ornamentais, a permanência  
ou trânsito de animais de qualquer espécie nas dependências das 
creches. 
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3.Os brinquedos utilizados pelas crianças deverão atender às normas de 
segurança pertinentes, em especial quanto à sua aplicação e destinação 
etária. 
 
 

 LEGISLAÇÔES, LEIS E NORMAS CONSULTADAS 

 ABNT 
 

o ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações 

o ABNT NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios; 

o ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

o ABNT NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas 

atmosféricas; 

o ABNT NBR-14039 - Instalações elétricas de média tensão de 

1,0 Kv a 36,2 Kv; 

o ABNT NBR 14136 - Plugues tomadas uso doméstico e 

análogo 20A/250 V 

o ABNT NBR 6808 – Conjuntos de manobra e controle de 

baixa tensão; 

o ABNT NBR 13531 - Elaboração de projetos de edificações; 

o ABNT NBR 5413 992 - Luminância de interiores – 

procedimento; 

o ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência; 

o ABNT NBR 14653-2 - Avaliação de bens: imóveis urbanos; 

o ABNT NBR 14653-1 - Avaliação de bens: procedimentos 

gerais; 

o ABNT NBR 14653-2 - Avaliação de bens: imóveis urbanos 

o ABNT NBR 16401-1 - Instalações de ar condicionado; 

o ABNT NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de 

incêndio; 

o ABNT NBR 13434-1 - Princípios de projeto - sinalização de 

segurança. 

 
 

 NR’S: 
 

o NR 8 – Edificações; 

o NR 10 - Segurança em instalações e serviços em 

eletricidade; 

o NR 23 - Proteção contra incêndios; 

o NR 24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de 

trabalho. 

 
 

 OUTRAS LEIS VIGENTES 
 

o Plano diretor Urbano e Ambiental de Município de Manaus - 

Lei N° 673, de 04 de novembro de 2002 - Código de Obras e 

Edificações do Município de Manaus; 

o Código Sanitário de Manaus, formado pela Lei 392/97 de 

27/06/97 e o Decreto 3.910 de 27/08/97. 

o DECRETO Nº 24.054, DE 1º DE MARÇO DE 2004-

Regulamento do Sistema de Segurança contra incêndio e 

pânico em edificações e áreas de risco. 

o  

 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 
 

PORTARIA N°. 86/2016 - GS/SEMMASDH 
 

A SUBSECRETÁRIA OPERACIONAL – SEMMASDH, no 
uso pleno de suas atribuições legais e, 
 

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no 
seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o 
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública; 
 

CONSIDERANDO o que consta no processo  
nº. 2014/11908/11954/00703 – INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA. 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das 
Notas Fiscais e a fiscalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Locação nº. 03/2015, celebrado pelo Município de Manaus, através da 
SEMMASDH, e a empresa INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA. 
 

Servidor Matrícula 

Margloris Del Valle Marin Alen 115.651-9D 

Arnaldo Gomes Flores Junior 129.116-5A 

Luiz Carlos Santos Junior 118.517-9A 

Suplente 
Blenna Mayra Martins dos Santos 123.501-0A 

 
Esta portaria tem seus efeitos a contar de 15 de abril de 

2016. 
 

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

Manaus, 30 de maio de 2016. 

 
 
 
 
Processo nº. 2016/11908/11954/00085 
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Direitos Humanos – SEMMASDH e RLA INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP. 
Assuntos: Contratação de Serviço de Manutenção de Bebedouro 
Industrial/Dispensa de Licitação 
 

DESPACHO 
 

Considerando o que consta no Processo n.º 
2016/11908/11954/00085 de interesse da Secretaria Municipal da 
Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH. 

 

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do art.24, 
inciso II, da Lei n.º 8.666/93, para contratação da empresa RLA 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 
LTDA. – EPP, visando à prestação de serviço de manutenção preventiva 
e/ou corretiva e de reposição de peças de bebedouros industriais de 07 
(sete) unidades da SEMMASDH, pelo valor global de R$ 7.600,74 (sete 
mil, seiscentos reais e setenta e quatro centavos), cujo valor a ser 
cobrado pelo serviço em cada unidade será R$ 1.085,82 (mil, oitenta e 
cinco reais e oitenta e dois centavos). 

 

À consideração da Senhora Secretária Municipal da 
Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH, 
solicitando ratificação. 
 

Manaus, 24 de maio de 2016. 
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Pelo exposto ratifico, nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei 
n.º 8.666/93, a dispensa de licitação pertinente ao Processo n.º 
2016/11908/11954/00085. 
 

Manaus, 24 de maio de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 
03/2015, celebrado em 15/04/2015. 
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMMASDH, e a empresa INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. 
3.OBJETO: Dilatação do contrato original por mais 12 (doze) meses, 
referente à locação de imóvel localizado na Rua Kako Caminha, n° 273, 
Bairro São Geraldo, Manaus/AM, destinado ao funcionamento do 
Conselho Tutelar da Zona Rural, referente ao Processo nº. 
2014/11908/11954/00703. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 52.800,84 (cinquenta e dois mil, oitocentos reais 
e oitenta e quatro centavos). Valor mensal: R$ 4.400,07 (quatro mil, 
quatrocentos reais e sete centavos). 
5. DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
termo aditivo foram empenhadas sob a seguinte rubrica orçamentária: 
Empenho n°. 2016NE00401, de 15/04/2016, UO 37100, Programa de 
Trabalho 08.422.1113.2135.0000, Fonte do Recurso 01000000, 
Natureza da despesa 33903910. 
6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 
 

Manaus/AM, 15 de abril de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 009/2014, 
celebrado em 01/09/2014. 
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMMASDH, através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, 
e a Empresa R.M. MACHADO E CIA. LIMITADA. 
3.OBJETO: prorrogação do contrato original para aquisição de 12.500 
(doze mil e quinhentos) LANCHES, com valor unitário de R$ 3,60 (três 
reais e sessenta centavos), compostos por biscoito wafer, sabores 
diversos, embalagem com aproximadamente 90 g e refrigerante, em 
garrafa plástica com 350 ml, 01 maçã ou 01 banana, acompanha 01 
guardanapo de papel, folha simples na cor branca, medindo 
aproximadamente 20cm x 23cm, conforme Termo de Referência, 
medidas com variação aceitável de+/- 05 cm (CODIGO COMPRASNET 
0005320); 6.660 (seis mil seiscentos e sessenta) LANCHES, com o valor 
unitário de R$ 3,68 (três reais e sessenta e oito centavos), compostos 
por pão francês 50 g, com manteiga, presunto cozido, queijo prato, 01 
maçã ou 01 banana e suco, sabores diversos, embalagem com 200 ml, 
acompanha 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, 
medindo aproximadamente 20cm x 23cm, o sanduíche deverá ser 
acondicionado em embalagem totalmente lacrada (sem grampos), 
conforme Termo de Referência, medidas com variação aceitável de+/- 
05 cm (CODIGO COMPRASNET 0005320); 12.500 (doze mil e 
quinhentos) LANCHES, com o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e 
noventa e oito centavos)  composto por bolo industrializado, sabores 
diversos, com aproximadamente 40 g e suco, sabores diversos, 
embalagem com 200 ml, acompanha 01 guardanapo de papel, folha 
simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm, o 

sanduíche deverá ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada 
(sem grampos), conforme Termo de Referência, medidas com variação 
aceitável de+/- 05 cm (CODIGO COMPRASNET 0005320); 5.000 (cinco 
mil) LANCHES, com o valor unitário de R$ 2,92 (dois reais e noventa e 
dois centavos), compostos por 06 bolachas salgadas, embalagem com 
aproximadamente 30g e bebida láctea achocolatada com 200ml, 
acompanha 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, 
medindo aproximadamente 20cm x 23cm, conforme Termo de 
Referência, (CODIGO COMPRASNET 0005320), conforme a Ata de 
Registro de Preços nº. 015/2013 – GERP/SEMAD e Pregão nº. 041/2013 
– CML/PM, Processo 2014/11908/11954/00290. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 121.339,80 (cento e vinte e um mil trezentos e 
trinta e nove reais e oitenta centavos), tendo sido empenhado no 1º 
semestre de 2016 o valor de R$ 80.893,20 (oitenta mil oitocentos e 
noventa e três reais e vinte centavos), restando a empenhar no 2° 
semestre de 2016  o valor de R$ 40.446,60 (quarenta mil quatrocentos e 
quarenta e seis reais e sessenta centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE00128, de 
02/05/2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37900, 
Programa de Trabalho: 08.422.1066.2208.0000, Fonte de                                                                       
Recurso: 06290000, Natureza da Despesa: 33903055. 
6. PRAZO: O presente Termo Aditivo ao Contrato terá duração de 03 
(três) meses. 
 

Manaus/AM, 02 de maio de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 024/2016-FMDMA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE - SEMMAS, por meio do Fundo Municipal para o 
Desenvolvimento e Meio Ambiente – FMDMA, no exercício da 
competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93; 
 

RESOLVE: 
 

I - DETERMINAR que o servidor Fábio Mafra Soares, 
matrícula nº 126.128-2A pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, responda pela 
fiscalização e pelo acompanhamento do processo nº 
2016/16548/16548/00044, que tem como objeto a aquisição de material 
de consumo (cabeças de impressão), visando atender aos projetos 
ambientais e de sustentabilidade da SEMMAS. 
 

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 08 de Junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DO RIO NEGRO torna 
publico que recebeu da SEMMAS a LMO nº 020/2008-5 sob o processo 
nº 2007/4933/6187/00435, que autoriza a atividade RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, com a finalidade CONDOMINIO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR “VARANDAS DO RIO NEGRO”, com validade de 12 
meses, sito na AV. ALAMEDA ALASKA, Nº 1075- PONTA NEGRA-
MANAUS/AM. 
 

 
 
 
R. MARINHO CHÃ – ME “GARGALO  SPORT  BEER” torna  público  
que recebeu da SEMMAS a LMO nº 098/2012-3 sob o processo 
nº 2012/4933/6187/00232, que autoriza a Atividade BARES E OUTROS 
ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDADAS, 
com  a finalidade AUTORIZAR  O  FUNCIONAMENTO DO  SISTEMA  
SONORO – SOM AO VIVO, com validade de 12  meses, sito na RUA  
RIO  EIRU,  Nº 211  –  CONJ.  VIEIRALVES - NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS –MANAUS/AM. 
 

 
 
 

 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
DESENVOLVIMENTO  E   MEIO  AMBIENTE 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 085/2015 – COMDEMA 
 
PROCESSO n° 2013/15848/15872/00155 
INTERESSADO: ORLANDO MOTTA DE LIMA “BAR DO ORLANDO”. 
RELATOR: Conselheira Representante do MUSA 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002, e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO 
PARCIAL do Recurso; 

 

2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n°04819, 
com redução da multa para o mínimo aplicado nas infrações graves, 
fixando a multa em 51 (cinquenta e uma) UFM e pela manutenção do 
auto de interdição nº050691, até que as irregularidades sejam sanadas 
perante a SEMMAS; 

 

3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as 
providências cabíveis. 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 10 de 
dezembro de 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 019/2016 – COMDEMA 
 
PROCESSO n° 2013/15848/15872/00416 
INTERESSADO: BERTOLINI DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 
RELATOR: Conselheiro Representante do IPAAM 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002, e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 

RESOLVE: 
 

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO 
PARCIAL do Recurso; 

 
2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n°04758, 

fixando a multa no patamar mínimo de 251 (duzentas e cinquenta e uma) 
UFM, com redução de 50% (cinquenta por cento) e celebração de Termo 
de Ajuste de Conduta Ambiental – TACA; 

 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as 
providências cabíveis. 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 05 de abril de 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 020/2016 – COMDEMA 
 
PROCESSO n° 2014/15848/15872/00459 
INTERESSADO: JARDIM DE FLORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 
RELATOR: Conselheira Representante da PGM 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002, e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO 
PARCIAL do Recurso; 

 

2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n°08211, 
fixando a multa no patamar mínimo de 501 (quinhentas e uma) UFM, 
com redução de 50% (cinquenta por cento) e celebração de Termo de 
Ajuste de Conduta Ambiental – TACA; 

 

3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as 
providências cabíveis. 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 05 de abril de 
2016. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 021/2016 – COMDEMA 
 
PROCESSO n° 2014/15848/15868/00056 
INTERESSADO: CONTRUTORA CAPITAL S/A. 
RELATOR: Conselheira Representante do IMPLURB 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002, e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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RESOLVE: 
 

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO 
PARCIAL do Recurso; 

 

2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n°009178, 
com multa no valor de 251 (duzentas e cinquenta e uma) UFM, com 
redução de 90% (noventa por cento) e celebração de Termo de Ajuste 
de Conduta Ambiental - TACA; 

 

3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as 
providências cabíveis. 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 05 de abril de 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 022/2016 – COMDEMA 
 
PROCESSO n° 2013/15848/15872/00233 
INTERESSADO: ALMIR DA COSTA PAULA (BOLERÃO DAS COROAS). 
RELATOR: Conselheira Representante da PGM 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002, e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO 
PARCIAL do Recurso; 

 

2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n°003985, 
com valor de 51 (cinquentae uma) UFM, com redução de 90% (noventa 
por cento) e celebração de Termo de Ajuste de Conduta Ambiental – 
TACA e pelo cancelamento do auto de infração nº003095; 

 

3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as 
providências cabíveis. 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 05 de abril de 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 024/2016 – COMDEMA 

 
PROCESSO n° 2015/15848/15872/00001 
INTERESSADO: JEFERSON GALVÃO BERNARDO. 
RELATOR: Conselheiro Representante do IBAMA 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002, e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 

RESOLVE: 
 

1. Decidir, por maioria de votos, pelo IMPROVIMENTO do 
Recurso; 

 
2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n°000246, 

com aplicação da multa no valor de 51 (cinquenta e uma) UFM e pela 
manutenção do auto de interdição nº000250; 

 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as 
providências cabíveis. 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 05 de abril de 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 026/2016 – COMDEMA 
 
PROCESSO n° 2014/1548/15868/00043 
INTERESSADO: ADRIÃO SEVERINO NUNES JUNIOR. 
RELATOR: Conselheiro Representante do IPAAM 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002, e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 

1. Decidir, por maioria de votos, pelo IMPROVIMENTO do 
Recurso; 

 
2. Decidir, pelo cancelamento do auto de infração 

n°009167, com aplicação da multa no valor de 501 (quinhentas e uma) 
UFM; 

 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as 
providências cabíveis. 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 05 de abril de 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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RESOLUÇÃO Nº 027/2016 – COMDEMA 
 
PROCESSO n° 2013/15848/15872/00356 
INTERESSADO: MAURONILSON BARROS MONTEIRO. 
RELATOR: Conselheiro Representante do IPAAM 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002, e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 

1. Decidir, por maioria de votos, pelo IMPROVIMENTO do 
Recurso; 

 
2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n°06058, 

com aplicação da multa no valor de 150 (cento e cinquenta) UFM; 
 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as 
providências cabíveis. 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 05 de abril de 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 034/2016 – COMDEMA 
 
PROCESSO n° 2015/15848/15868/00003 
INTERESSADO: CONDOMÍNIO JARDIM PARADISCO ANTURIO . 
RELATOR: Conselheiro Representante da SEMSA 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002, e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO do 
Recurso; 

 
2. Decidir, pelo cancelamento do auto de infração 

n°009185; 
 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as 
providências cabíveis. 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 02 de junho de 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

PORTARIA Nº 064/2016 – GS/SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições legais que lhe são 
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 o Art. 6º,                            
§ 3º  do Decreto Municipal nº 3.276, de 28.01.2016. 
 

R E S O L V E 
 

Art.1º CONCEDER  Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA - SEMINF, no valor total de R$ 48.851,93 
(quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e 
três centavos), conforme Anexo Único desta Portaria. 
 

Art.2º A Descentralização de que trata esta portaria tem 
como objeto a despesa de exercício anterior com a Construção de 
Academia ao Ar Livre no Bairro Japiim, localizada na rua Jorge 
Bevilaqua, s/nº, Praça Polivalente - Bairro do Japiim, realizada pela 
Unidade Gestora Executora 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA - SEMINF. 
 

Art.3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 03/05/2016. 
 

Anexo Único da Portaria n° 064/2016-GS/SEMJEL 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 27 812 1002 1122 449092 0291 48.851,93 

TOTAL 48.851,93 

 
Nº Sequência 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, 31 de maio de  2016. 
 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 065/2016 – GS/SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições legais que lhe são 
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 o Art. 6º,                            
§ 3º  do Decreto Municipal nº 3.276, de 28.01.2016. 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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R E S O L V E 
 

Art.1º CONCEDER  Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA - SEMINF, no valor total de R$ 14.271,84 (quatorze 
mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), 
conforme Anexo Único desta Portaria. 
 

Art.2º A Descentralização de que trata esta portaria tem 
como objeto o Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2015-SEMINF, 
referente a Reforma da Quadra Poliesportiva Santa Luzia, localizada na 
rua Professor Carlos Mesquita, s/nº - Bairro Santa Luzia, que será 
realizada pela Unidade Gestora Executora 270101 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF. 
 

Art.3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 03/05/2016. 
 

Anexo Único da Portaria n° 065/2016-GS/SEMJEL 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 27 812 1002 1069 449039 0100 14.271,84 

TOTAL 14.271,84 

 
Nº Sequência 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, 31 de maio de  2016. 

 
 
 
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 
SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 009/2015 - SEMJEL 

 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Supressão ao Contrato nº 
009/2015 - SEMJEL, celebrado em 04 de janeiro de 2016. 
CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL e a contratada R. C. 
A. Conservação e Limpeza, Construções e Comércio de Fardamentos 
Ltda – EPP. 
OBJETO: Tem por objeto a supressão de 20% (vinte por cento) no valor 
de R$ 207.720,00 (duzentos e sete mil, setecentos e vinte reais), do 
valor inicial de R$ 1.038.600,00 (hum milhão, trinta e oito mil, e 
seiscentos reais) restando o valor de R$ 830.880,00 (oitocentos e trinta 
mil, oitocentos e oitenta reais), referente à readequação de valores 
ordenada mediante o ofício Nº1416/2015-DAF/SEMJEL em cumprimento 
ao Decreto n° 3.181, de 29.09.15, com fulcro no artigo 2°, inciso I, alínea 
“d”. 
PRAZO: O prazo de vigência deste Termo Aditivo de Supressão terá o 
prazo do contrato original n° 009/2015, de 04 de janeiro de 2016 até 02 
de agosto de 2016. 
 

Manaus, 07 de junho de 2016. 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 027/2016-GS/SEMULSP 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do art. 128 da LEI 
ORGANICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a apuração 
das especificações dos objetos, a otimização do controle de qualidade, dos 
bens adquiridos pela administração, em cumprimento à Lei Nº 8.666/93, 
 

RESOLVE: 
 

CESSAR OS EFEITOS da Portaria de Nº. 017/2015 - 
GS/SEMULSP; 
 

DESIGNAR os servidores ANDRÉIA ALVES RAMOS – 
Matrícula 128.683-8A, ANDRÉ RAFAEL THURY LUIZ – Matrícula 
115.643-8C, e JULIANE PIMENTA SOARES – Matrícula 123.145-6B. a 
contar de 08 de junho 2016 para realizarem procedimentos de atesto em 
notas fiscais de serviço, materiais de consumo e materiais permanentes, 
bem como, recebê-los, inclusive, oriundos de licitações, dispensa e 
inexigibilidade, excetuando-se as obras e serviços de engenharia; 
 

DESIGNAR o servidor FRANCISCO ANTÔNIO ARAÚJO 
DA SILVA – Matrícula 118.769-4A para o devido procedimento, quando 
da ausência de um dos supracitados. 
 

ESTABELECER que os referidos servidores têm 
competência para aceitar ou recusar os materiais e serviços em caso de 
irregularidade. 
 

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 
 

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

Manaus, 08 de junho de 2016. 

 
 
 

 
PORTARIA N.º 028/2016 – GS/SEMULSP 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no 

exercício das prerrogativas que lhe outorga o artigo 128, inciso II da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 1.425, de 26.03.2010 
e o Decreto Municipal n. 0544, de 26.05.2010; 
 

R E S O L V E: 
 

DISPENSAR, a senhora ESMERALDA GOMES DO 
NASCIMENTO, matrícula 107.199-8 A, a contar de 01.06.2016, Auxiliar 
de Serviços Municipais, regida pelas disposições do Regime de Direito 
Administrativo, por motivo de aposentadoria junto ao INSS. 
 

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

Manaus, 08 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por Tempo 
Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal 
de Limpeza Urbana e a prestadora de serviço Esmeralda Gomes do 
Nascimento. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
dos prestadores de serviços temporário, com base no inciso III do artigo 13 
do Decreto nº. 4.483, de 23.2.1999, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra 
“d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo 
Determinado, conforme autos do Processo nº. 2012/1190/6022/00029. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal dos prestadores de serviços, 
conforme art. 13, inciso II, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010. 
5. VIGÊNCIA: a contar de 01.06.2016. 
 

Manaus, 08 de junho de 2016. 

 
 

 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº007/2016, celebrado em 
01/06/2016. 
CONTRATANTES:O Município de Manaus, através do Instituto 
Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa COUTO 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME. 
OBJETO: Prestação de serviços de locação de 01 (hum) veículo, 
automotor para atender as necessidades deste IMPLURB, na forma 
identificada no Anexo I (Termo de Referência) item 02, conforme 
especificado: (01) veículo do tipo caminhonete(pick-up), cabine dupla, 
motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 
4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 2 
(dois) anos de uso a partir da fabricação. Características adicionais: sem 
motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, 
higienizado, com manutenção total por conta da contratada. 
VALOR: O valor global do presente Termo importa a quantia de R$ 
47.514,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais). 
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data de assinatura do Termo de Contrato. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Contrato foram empenhadas sob os nºs 2016/NE/00216, 
datada de 17/05/2016, no valor de R$ 7.919,00 (sete mil, novecentos e 
dezenove reais) à conta da seguinte rubrica orçamentária: 560.201 – 
Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB - Programa de 
Trabalho nº 15.125.1115.4045.000 – Inspeção e Fiscalização de Obras - 
Fonte: 021000-Arrecadação Própria de Entidades e Fundos – Natureza 
da Despesa:33.903918 - Locação de Veículos. O valor desta Nota 
refere-se ao período de maio a junho/2016, conforme disposição do 
Decreto nº3276/2016. As demais parcelas de julho a dezembro/2016 
serão empenhadas conforme liberação das cotas para o 2º 
semestre/2016. O restante das parcelas contratuais serão empenhadas 
no orçamento de 2017. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato decorre dos atos constantes 
no Processo Administrativo nº.2016/796/824/001096, por meio do qual o 
IMPLURB decidiu por aderir a Ata de Registro de Preços nº006/2016-
DIVRP/UGCM/SEMEF de 19/01/2016, publicado no DOM em 
02/02/2016 edição nº3822, resultante do Pregão Presencial 
nº088/2015/CML/PM, cujo despacho de homologação foi publicado no 
DOM edição nº 3799 de 29/12/2015. 
 

Manaus, 01 de junho de 2016 
 

 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2016/14908/14938/00039 - SMTU. 
INTERESSADOS: Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – 
SMTU e a empresa Rymo Imagem e Produtos Gráficos da Amazônia Ltda. 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação para a aquisição de 36 (trinta e seis) 
bobinas de papel para uso em relógio de ponto da Superintendência 
Municipal de Transportes Urbanos – SMTU no valor de R$448,56 
(quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo n.º 
2016/14908/14938/00039, de interesse da Superintendência Municipal 
de Transportes Urbanos – SMTU. 

CONSIDERANDO o Parecer n.º 144/2016 – PJ/SMTU, de 
06/06/2016. 

RECONHEÇO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, sob amparo 
do inciso II e §1.º, do art. 24 da Lei n. 8.666/93 e artigo 5.º, do Decreto 
Municipal n.º 7.766/05. 
 

Manaus, 06 de junho de 2016. 

 
 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços n. 007/2016 - 
SMTU, celebrado em 16/05/2016. 
CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e a 
empresa Merronit Comercial Ltda.- ME. 
OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a 
prestar à CONTRATANTE, os serviços de locação de 09 (nove) veículos 
automotores sem motorista e sem combustível, para uso nas atividades 
da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU, sendo 
08 (oito) veículos automotores tipo Popular e 01 (um) veículo automotor 
tipo Sedan,  identificados no Termo de Referência da SMTU anexo aos 
autos do Procedimento Administrativo n. 2016/14908/14938/00035, 
objeto do Pregão Presencial. 088/2015 –CML/PM, registrados na Ata de 
Registro de Preços n. 006/2015-DIVRP/UGCM/SEMEF. 
PRAZO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses na forma do 
artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93. 
VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa a quantia 
de R$149.880,00 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta 
reais), de acordo com a proposta vencedora, ata circunstanciada e 
outros documentos que integram este contrato. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas parcialmente sob a Nota de Empenho nº. 
2016NE00222, datada de 13/05/2016, no valor de R$18.735,00 (dezoito 
mil, setecentos e trinta e cinco reais), à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: Unidade Orçamentária 54200 Programa de Trabalho 
15.122.4002.2358.0000 Fonte de Recursos 02100000 Natureza da 
Despesa 33903918, ficando do saldo remanescente a ser empenhado, 
conforme liberação de cota. 
FUNDAMENTAÇÃO: Este contrato decorre do Despacho do Sr. 
Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno, de 23/12/2015, constante às fls. 223, do Processo n. 
2016/14908/14938/00035 – SMTU, que homologou o Pregão Presencial 
n. 088/2015 – CML/PM, publicado no Diário Oficial do Município n. 3799, 
em 29 de dezembro de 2015. 
 

Manaus, 16 de maio de 2016. 
 

 
 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de junho de 2016 
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EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços n. 008/2016 - 
SMTU, celebrado em 01/06/2016. 
CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e a 
empresa Couto Serviços de Transporte e Locação de Veículos  
Ltda.- ME. 
OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a 
prestar à CONTRATANTE, os serviços de locação de 02 (dois) 
automóveis caminhonete (pick-up) cabine dupla, sem motorista e sem 
combustível, para uso nas atividades da Superintendência Municipal de 
Transportes Urbanos – SMTU, identificados no Termo de Referência da 
SMTU anexo aos autos do Procedimento Administrativo n. 
2016/14908/14938/00035, objeto do Pregão Presencial. 088/2015 –
CML/PM, registrados na Ata de Registro de Preços n. 006/2015-
DIVRP/UGCM/SEMEF. 
PRAZO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses na forma do 
artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93. 
VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa a quantia 
de R$95.028,00 (noventa e cinco mil e vinte e oito reais), de acordo com 
a proposta vencedora, ata circunstanciada e outros documentos que 
integram este contrato. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas parcialmente sob a Nota de Empenho nº. 
2016NE00223, datada de 16/05/2016, no valor de R$7.919,00 (sete mil, 
novecentos e dezenove reais), à conta da seguinte rubrica orçamentária: 
Unidade Orçamentária 54200 Programa de Trabalho 
15.122.4002.2358.0000 Fonte de Recursos 02100000 Natureza da 
Despesa 33903918, ficando do saldo remanescente a ser empenhado, 
conforme liberação de cota. 
FUNDAMENTAÇÃO: Este contrato decorre do Despacho do Sr. 
Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno, de 23/12/2015, constante às fls. 223, do Processo n. 
2016/14908/14938/00035 – SMTU, que homologou o Pregão Presencial 
n. 088/2015 – CML/PM, publicado no Diário Oficial do Município n. 3799, 
em 29 de dezembro de 2015. 
 
 

Manaus, 01 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO, 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº 030/2016-FDT 
 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 

AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício das atribuições e competência 
que lhe confere o Artigo 128  Inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus e Decreto Municipal de 03 de agosto de 2015, e 
 

CONSIDERANDO o que consta no memorando  
n° 096/2016-P.M.I. de 07/06/2016. 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR a Escala de férias do exercício 2015/2016 da 
Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”, objeto da portaria nº 
067/2015, publicada no DOM 3780 de 26 de novembro de 2015 
especificamente quanto ao servidor identificado, passando a vigorar na 
forma abaixo: 

MAT. SERVIDOR ESCALA TRANSF. 

080.548-3 A 
FRANCISCO JOSÈ BEZERRA 
DOS SANTOS 

outubro/16 Julho/16 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
MANAUS - AM, 07 de junho de 2016. 

 

         
 
 
 
 

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 para conhecimento dos 
interessados a abertura da TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 - CML/PM, 
cujo objeto refere-se à “REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO 
AMADEU TEIXEIRA - LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR 
AMAZONINO MENDES - BAIRRO SANTA ETELVINA”, para o dia 
28/06/2016, às 09h30. 
 

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, 09 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
LOCADORA VIVIAN LTDA - EPP torna público que recebeu do IPAAM, a 
Licença de Operação nº 424/13-02, que autoriza a guarda e manutenção 
de veículos de transporte rodoviário, bem como o funcionamento de um 
posto de abastecimento da frota da empresa, localizada na Rua Albano 
Melo nº 33, Shangrilá III, Parque Dez de Novembro, Manaus-AM, para 
Comércio e Serviços, com validade de 01 ANO. 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


