
 
 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016. Ano XVII, Edição 3914  -   R$ 1,00 
 

Poder Executivo 

 

 

 

DECRETO Nº 3.340, DE 22 DE JUNHO DE 2016 

 
DISPÕE sobre as condutas vedadas aos 
agentes públicos do Poder Executivo e a 
utilização de bens públicos durante o período 
das Eleições 2016. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso das 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.504, de 

30 de setembro de 1997, e as alterações trazidas pela Lei Federal nº 
13.165, de 29 de setembro de 2015, bem como nas Resoluções do 
Tribunal Superior Eleitoral nº 23.450, de 10 de novembro de 2015, que 
dispõe sobre o Calendário Eleitoral para o Pleito de 2016, os prazos e as 
proibições aos gestores e agentes públicos em período eleitoral, e nº 
23.457, de 15 de dezembro de 2015, que disciplina a propaganda 
eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral de 2016; 

 
CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo 

resguardar-se contra a prática de qualquer conduta vedada, por 
exclusiva ação de seus agentes ou dirigentes de órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta durante o período alcançado pela 
legislação eleitoral; 

 
CONSIDERANDO ainda a necessidade de disciplinar a 

utilização de bens públicos em campanhas eleitorais, 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre condutas vedadas aos 
agentes públicos do Poder Executivo durante o período eleitoral. 

Parágrafo único. Para efeitos deste Decreto, considera-se 
agente público quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nos órgãos ou entidades integrantes do Poder 
Executivo. 

 
CAPÍTULO II 

DAS VEDAÇÕES 

 
Seção I 

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Integrantes da 
Estrutura Organizacional do Poder Executivo 

 
Art. 2º São vedadas aos agentes públicos as seguintes 

condutas: 
I – fazer ou permitir uso promocional em favor de 

candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens 
e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo Poder 
Público; 

II – ceder servidor público ou empregado do Poder 
Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral 
de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado 
ou de férias; 

III – praticar, no horário de expediente, qualquer ato de 
natureza político-eleitoral; 

IV – utilizar-se de cartazes, adesivos ou qualquer tipo de 
peça publicitária nas dependências internas do local de trabalho, em 
veículos oficiais ou custeados com recursos públicos, bem como a 
utilização, em horário de expediente, de camisetas, bonés, broches, 
dísticos, faixas e qualquer outra peça de vestuário alusiva, ainda que 
indiretamente, a candidato, partido político ou coligação; 

V – fazer menção, divulgação ou qualquer forma de alusão 
a candidatos, partidos ou coligações no momento da prestação dos 
serviços ou da distribuição gratuita de bens; 

VI – permitir que publicidade institucional dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais 
realizada antes de 02 de julho de 2016 permaneça exposta, bem como 
autorizar ou veicular dita publicidade institucional a partir da data antes 
referida; 

VII – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, 
demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros 
meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, 
remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do 
pleito, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, 
ressalvados os casos de: 

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e 
designação ou dispensa de funções de confiança; 

b) nomeação dos aprovados em concursos públicos 
homologados até 2 de julho de 2016; 

c) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, pelo chefe do 
Poder Executivo; 

VIII – fazer revisão geral da remuneração dos servidores 
públicos que exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo ao 
longo do ano da eleição. 

§ 1º Para os fins do disposto no neste Decreto, a proibição 
respeitante à publicidade institucional abrange também a publicidade de 
utilidade pública, ressalvada apenas aquela decorrente de caso grave ou 
de relevante necessidade, quando reconhecidos em consulta prévia à 
Justiça Eleitoral. 

§ 2º A proibição de publicidade institucional não abrange a 
divulgação de atos convocatórios, ou ainda aqueles cuja veiculação seja 
determinada por lei. 

§ 3º As condutas vedadas pelo art. 2º deste Decreto serão 
imediatamente suspensas pela autoridade hierarquicamente superior ao 
responsável por sua prática, tão logo delas tenha ciência, sob pena de 
responsabilidade, na forma da lei. 
 

Art. 3º É vedada a participação de candidatos na 
realização de inaugurações de obras públicas, a partir da data estipulada 
no calendário constante do Anexo Único deste Decreto. 

§ 1º Simular a inauguração de obras anteriormente 
inauguradas igualmente sujeita o agente público às penas de multa e 
cassação do registro ou do diploma previstas no art. 73 da Lei nº 9.504, 
de 1997. 

§ 2º A proibição prevista no caput deste artigo se estende à 
divulgação da imagem do candidato, de seu nome ou de seu número de 
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urna, bem como de partido político ou coligação em discursos e 
solenidades oficiais promovidas pelo Poder Executivo. 

§ 3º De igual modo, na inauguração de obras públicas, é 
proibida a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos, 
a partir da data estipulada no calendário constante do Anexo Único deste 
Decreto. 

 
Seção II 

Dos Programas Assistenciais 

 
Art. 4º Fica proibida a distribuição gratuita, sob qualquer 

pretexto, de bens, valores ou quaisquer outros benefícios por parte dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo, excetuando-se: 

I – os casos de calamidade pública ou de estado de 
emergência, caracterizados, reconhecidos e homologados na forma da 
lei; 

II – os programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no ano de 2015. 

Parágrafo único. Os dirigentes dos órgãos e entidades 
responsáveis pelos programas sociais a que se refere o inc. II deste 
artigo devem comunicar previamente a realização de ações e atividades 
ao Ministério Público, para possibilitar, se for o caso, o acompanhamento 
de sua execução. 

 
CAPÍTULO III 

DA UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS 

 
Art. 5º Ressalvadas as situações legalmente admitidas, 

ficam os servidores efetivos, comissionados ou contratados, ou agentes 
políticos, assim como os agentes públicos que exerçam, ainda que 
transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função, nos órgãos e entidades do Poder Executivo, 
proibidos de: 

I – praticar quaisquer atos que impliquem em cessão ou 
uso de bens móveis, imóveis e instalações pertencentes ao Município, 
assim como a cessão ou uso de materiais ou serviços de 
correspondências, por meios comuns, eletrônicos ou quaisquer outros, 
em benefício de candidato, partido político ou coligação, incluídas na 
vedação a utilização de quaisquer equipamentos ou meios eletrônicos ou 
magnéticos de transmissão de mensagens e dados para quaisquer 
finalidades que não estejam diretamente vinculadas ao serviço público; 

II – fazer ou permitir o uso promocional da distribuição 
gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou 
subvencionados pelo Poder Público, em favor de candidato, partido 
político ou coligação; 

III – efetuar o transporte de pessoas, eleitores ou não, em 
veículos públicos municipais, para atender conveniências ou interesses 
de candidato, partido político ou coligação, ressalvando o transporte 
requisitado pela Justiça Eleitoral; 

IV – realizar, nos prédios públicos municipais, reuniões de 
caráter político-partidário, salvo os casos legalmente autorizados, com 
vedação correspondente no art. 73, inc. I, da Lei n° 9.504, de 1997; 

V – usar ou permitir o uso de informações constantes de 
cadastros de programas sociais em benefício de candidato, partido ou 
coligação. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo se aplica, inclusive, 
às imagens e gravações sonoras captadas pelos organismos de 
comunicação do Poder Executivo ou por empresas que tenham sido 
contratadas para tal fim. 

§ 2º Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, os 
dirigentes de órgãos ou entidades do Poder Executivo expedirão 
notificações aos representantes legais das empresas para que se 
abstenham, sob pena de responsabilidade, de ceder ou fazer uso de 
imagens captadas em razão de contrato mantido com o Poder Público 
Municipal. 

 
Art. 6º Nos bens cujo uso dependa de cessão ou 

permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso 
comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos 
urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, 
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, 
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. 

§ 1º Bens de uso comum para fins deste Decreto são 
aqueles definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 
institui o Código Civil, e também aqueles a que a população tem acesso, 
tais como, cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, 
estádios, ainda que de propriedade privada. 

§ 2º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas 
públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, ainda que 
localizados em área particular, não é permitida a colocação de 
propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause 
dano. 

§ 3º É permitida a colocação de mesas para distribuição de 
material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias 
públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do 
trânsito de pessoas e veículos, entre as 6h e as 22h. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS AÇÕES PUBLICITÁRIAS 

 
Art. 7º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços 

e campanhas dos órgãos públicos devem ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, bem como as demais restrições 
impostas por esse Decreto. 

Parágrafo único. Configura abuso de autoridade, para os 
fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de 
maio de 1990, a infringência do previsto no caput deste artigo. 
 

Art. 8º Fica expressamente proibida aos agentes políticos e 
públicos do Poder Executivo, a divulgação de qualquer tipo de publicidade 
institucional a partir da data constante no calendário que compõe o Anexo 
Único deste Decreto, e ainda: 

I – com exceção da propaganda de produtos e serviços 
que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional 
dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
municipais, ou de suas respectivas entidades, salvo em caso de grave e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

II – fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, 
fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça 
Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das 
funções de governo; 

III – realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, 
despesas com publicidade dos órgãos públicos municipais, ou das 
respectivas entidades da Administração Indireta, que excedam a média 
dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o 
pleito. 

§ 1º A vedação constante do inc. II deste artigo aplica-se 
apenas aos agentes públicos do Município cujo cargo esteja em disputa na 
eleição. 

§ 2º Considera-se publicidade institucional, para efeito 
deste Decreto, toda e qualquer veiculação, exibição, exposição ou 
distribuição de peças e materiais de propaganda ou marketing em 
qualquer meio de comunicação, realizada por iniciativa dos órgãos e 
entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional e demais 
entidades do Poder Executivo, paga pelos cofres públicos, que verse 
sobre ato, programa, obra, serviço e campanhas de governo ou órgãos 
públicos. 

§ 3º O uso da marca do Poder Executivo Municipal também 
é considerado divulgação de publicidade institucional, sendo vedado nos 
termos deste Decreto 

§ 4º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a 
publicidade institucional que vier a ser prévia e expressamente 
autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, nos termos da 
legislação eleitoral e obedecidas as disposições deste Decreto. 
 

Art. 9º A Secretaria Municipal de Comunicação - SEMCOM 
determinará a suspensão da programação das ações de publicidade 
institucional que, por sua atuação direta, estejam sendo realizadas em 
emissoras de rádio e televisão, na internet, em jornais e revistas ou em 
qualquer outro meio de divulgação. 
 

Art. 10. Fica o Secretário Municipal de Comunicação 
designado para, nos termos do art. 30, inc. VIII, da Lei Federal nº 4.737, de 15 
de julho de 1965, - Código Eleitoral, formular consulta ao Tribunal Regional 
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Eleitoral do Amazonas, nas matérias relativas à divulgação de publicidade 
institucional. 
 

Art. 11. Na hipótese de grave e urgente necessidade 
pública em que for imprescindível a divulgação de publicidade 
institucional, a SEMCOM encaminhará ao TRE/AM para reconhecimento 
da situação excepcional, consoante disposto no art. 73, inc. VI, alínea 
“b”, in fine, da Lei Federal nº 9.504, de 1997, combinado com o art. 36, 
inc. VI, alínea “b”, e § 6º, da Resolução nº 22.158, de 02 de março de 
2006, do Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 1º Os Chefes das Pastas que integram o Poder 
Executivo do Município que entenderem ser necessária a divulgação de 
publicidade institucional devem solicitar ao Secretário da SEMCOM a 
formulação de consulta ao TRE/AM com vistas à necessária autorização 
prévia para a veiculação pretendida. 

§ 2º As solicitações encaminhadas à SEMCOM devem ser 
justificadas e instruídas com os seguintes documentos: 

I – demonstrativo da situação de grave e urgente 
necessidade pública; 

II – as respectivas peças e materiais de divulgação, sob 
formas de roteiros, lay-out, story-boards, ou “monstros”; 

III – indicação do tipo de veículo de mídia adequado à 
divulgação, com o quantitativo e o período estimado de veiculação; e 

IV – plano de mídia, se houver. 
§ 3º A veiculação, distribuição ou exibição de qualquer 

peça publicitária somente poderá ser realizada após manifestação do 
TRE/AM. 
 

CAPÍTULO V 
DO USO DA MARCA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
Seção I 

Das Marcas Adotadas 
 

Art. 12. Ficam proibidas, a partir das datas estabelecidas 
no calendário que compõe o Anexo Único deste Decreto: 

I – toda e qualquer forma de utilização ou divulgação da 
marca e do slogan, adotados pelo Poder Executivo, inclusive em fardas 
e uniformes, caminhões de lixo, veículos do transporte público, 
veículospróprios ou meramente a serviço da Prefeitura Municipal, bem 
como em fachadas ou no interior de prédios públicos; 

II – a utilização, em todos os documentos oficiais do Poder 
Executivo, de marcas, símbolos ou slogans, ressalvado o uso do nome 
da repartição, dos dizeres “Prefeitura de Manaus” e dos símbolos oficiais 
do Município, cujo uso obedecerá à legislação específica; 

III – a utilização, na forma do inc. II deste artigo, de marcas 
mistas ou figurativas. 

Parágrafo único. É irrelevante, para a proibição imposta 
pelo disposto neste artigo, que a divulgação ou utilização da marca do 
Poder Executivo Municipal tenha se dado antes da data que marca o 
início do período de vedação. 

 
Seção II 

Das Placas de Obras 

 
Art. 13. A exposição de placas de projetos de obras ou de 

obras em execução por órgãos e entidades do Poder Executivo 
Municipal e por outros entes públicos e privados em decorrência de 
convênios, contratos e quaisquer outros ajustes, fica submetida às 
seguintes condições: 

I – alteração para retirada ou cobertura de qualquer marca 
ou slogan adotados pelo Poder Executivo; 

II – retirada das placas, como alternativa ao disposto no 
inc. I deste artigo se assim entenderem mais apropriado os dirigentes de 
órgãos e entidades do Poder Executivo. 

§ 1º A retirada ou cobertura da marca ou a retirada das 
placas, nos termos deste artigo, caberá: 

I – aos dirigentes de órgãos e entidades do Poder 
Executivo, na hipótese de terem sido os responsáveis pela instalação; 

II – aos gestores de outros entes públicos e privados, no 
caso de convênios, contratos ou quaisquer ajustes, por solicitação, em 
correspondência oficial, do dirigente do órgão ou entidade responsável 
pelo ajuste, com encaminhamento de relatório circunstanciado e da 
referida documentação ao respectivo órgão e este, posteriormente, à 
SEMCOM. 

§ 2º Para fins exclusivos deste Decreto, consideram-se 
também placas de obras ou de projetos de obras os painéis, outdoors, 
tapumes e quaisquer outras formas de sinalização que cumpram a 
função de identificar ou divulgar obras e projetos com a participação 
direta ou indireta do Município de Manaus. 
 

Art. 14. Aplicam-se, ainda, em relação às placas de 
projetos de obras ou de obras em execução por órgãos ou entidades do 
Poder Executivo Municipal e por outros entes, públicos e privados, em 
decorrência de convênios, contratos e quaisquer outros ajustes, as 
seguintes determinações: 

I – as placas de obras já concluídas devem ser retiradas 
nas datas estabelecidas no calendário que compõe o Anexo Único deste 
Decreto. 

II – compete aos órgãos e entidades responsáveis pelas 
medidas determinadas no art. 11 deste Decreto a adoção de providências 
que propiciem a tempestiva cobertura ou retirada da marca e das placas de 
obras ou de projetos de obras, de tal modo que, nenhuma placa exiba a 
marca em contrariedade ao disposto neste Decreto a partir das datas 
estabelecidas no calendário que compõe o Anexo Único deste Decreto. 

 
Seção III 

Da Internet 

 
Art. 15. Fica determinado aos responsáveis pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Municipal que procedam à retirada de 
slogans, símbolos e marcas publicitárias que possam constituir ação de 
publicidade institucional objeto de controle da lei eleitoral dos sítios do 
Poder Executivo Municipal na Internet, a partir das datas estabelecidas 
no calendário que compõe o Anexo Único deste Decreto. 

§ 1º Com exceção do serviço de intranet, da manutenção 
de área necessária à obtenção de determinada prestação do Poder 
Público, como a emissão de nota fiscal de serviço, da publicação de atos 
convocatórios, daqueles determinados por lei ou expressamente 
autorizados pela Justiça Eleitoral, mediante consulta prévia, nada será 
publicado nos sítios institucionais, ainda que de caráter meramente 
informativo ou jornalístico. 

§ 2º Fica proibida a inclusão nos sítios mantidos pelos 
órgãos e entidades do Poder Executivo na internet, de fotografias ou 
imagens que apresentem a figura do Prefeito de Manaus e de eventuais 
candidatos a cargos eletivos em 2016, além da divulgação do nome do 
Prefeito, salvo na assinatura em atos editados no exercício de 
competência exclusiva ou privativa, nas hipóteses permitidas no 
parágrafo anterior. 

§ 3º As páginas institucionais da Prefeitura de Manaus e 
dos órgãos da Administração Direita e Indireta do Município em redes 
sociais devem permanecer suspensas desde o dia 02 de julho de 2016, 
até o término das eleições. 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 16. Os Secretários Municipais e os Dirigentes de 

autarquias, fundações públicas e entes de cooperação que integram a 
Administração Indireta do Poder Executivo ficam obrigados a zelar pelo 
fiel cumprimento deste Decreto e das demais normas legais aplicáveis 
no âmbito de suas respectivas Pastas, cabendo-lhes adotar as medidas 
necessárias para a cessação das condutas inadequadas, assim como, 
sob pena de responsabilização, comunicar imediatamente à 
Procuradoria Geral do Município - PGM a prática de quaisquer das 
condutas vedadas aos agentes políticos, servidores ou agentes públicos 
municipais, para adoção das providências cabíveis. 

§ 1º Compete aos ocupantes de cargos de direção, 
gerência e coordenação, orientar e advertir os servidores e agentes 
públicos vinculados às suas respectivas áreas quanto às proibições, 
condutas e cuidados a serem adotados no desempenho de suas 
funções, devendo ainda comunicar aos seus superiores hierárquicos a 
ocorrência de quaisquer condutas vedadas de que tenham ciência, sob 
pena de caracterização de corresponsabilidade. 

§ 2º A notícia de prática de ofensa à legislação eleitoral 
será objeto de apuração mediante sindicância, que concluirá, nos termos 
da legislação aplicável, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992: 

I – pelo arquivamento do processo; 
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II – pela aplicação de penalidade de advertência ou 
suspensão de até 30 (trinta) dias; 

III – pela instauração de processo disciplinar, quando a 
infração igualmente configurar ofensa punível com imposição de 
penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo 
em comissão. 

§ 3º Aberto o processo disciplinar, a autoridade a quem 
seja atribuída a tarefa de dirigi-lo poderá, cautelarmente, determinar o 
afastamento do agente público, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem 
prejuízo da remuneração. 

§ 4º O processo administrativo disciplinar obedecerá ao 
disposto na Lei nº 1.118, de  1º de setembro de 1971. 
 

Art. 17. A Casa Civil encaminhará cópia deste Decreto a 
todos os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo, que 
realizarão reuniões internas para difusão destas regras, sob pena de 
aplicação do disposto no art. 16 deste Decreto. 

Parágrafo único. O titular dos respectivos órgãos e 
entidades do Poder Executivo dará ciência formal por intermédio de 
protocolo a todos detentores de cargos de chefia e assessores de 
comunicação. 
 

Art. 18. Compete à PGM responder consultas relativas à 
implementação desde Decreto, bem como proceder eventuais consultas 
ao TRE/AM. 
 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Art. 20. Ficam revogadas as disposições em contrário, em 
especial os Decretos nº 1.628, de 28 de maio de 2012, e nº 2.864, de 7 
de julho de 2014. 
 

Manaus, 22 de junho de 2016. 

 

 
ANEXO ÚNICO 

 
CALENDÁRIO 2016 

 
DATA VEDAÇÕES 

A partir de 1º de janeiro até o 
término das eleições 

BENS E VALORES 
Data a partir da qual fica proibida a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefícios por parte da Administração 
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado 
de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e 
já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em 
que o Ministério Público Eleitoral poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e 
administrativa (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 10). 

PROGRAMAS SOCIAIS 
Data a partir da qual ficam vedados os programas sociais 
executados por entidade nominalmente vinculada a candidato 
ou por este mantida, ainda que autorizados em lei ou em 
execução orçamentária no exercício anterior (Lei nº 
9.504/1997, art. 73, § 11). 

GASTOS COM PUBLICIDADE 
Data a partir da qual é vedado realizar despesas com 
publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais, ou das respectivas entidades da administração 
indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro 
semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito (Lei 
nº 9.504/1997, art. 73, inciso VII). 

DATA VEDAÇÕES 

A partir de 5 de abril de 2016 
até a posse dos eleitos 

SERVIDOR PÚBLICO/REMUNERAÇÃO 
Data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos 
agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão 
geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a 
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VIII, e 
Resolução nº 22.252/2006). 

 
 
 
 
 
 
 

A partir de 2 de julho de 2016 
até o final das eleições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 2 de julho de 2016 
até o final das eleições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 2 de julho de 2016 
até o final das eleições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENTES PÚBLICOS 
Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as 
seguintes condutas (Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos V e VI, 
alínea a: 
I - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir 
sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por 
outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, 
ainda, exofficio, remover, transferir ou exonerar servidor 
público, na circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos, 
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os casos 
de: 
a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e 
designação ou dispensa de funções de confiança; 
b) nomeação dos aprovados em concursos públicos 
homologados até 2 de julho de 2016; 
c) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com 
prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo; 
___________________________________ 
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 
Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das 
esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na 
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VI, alíneas b e c, e § 
3º): 
I - com exceção da propaganda de produtos e serviços que 
tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 
institucional dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos municipais ou das 
respectivas entidades da administração indireta, salvo em 
caso de grave e urgente necessidade pública, assim 
reconhecida pela Justiça Eleitoral; 
II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, 
fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da 
Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e 
característica das funções de governo. 
___________________________________ 
INAUGURAÇÕES 
Data a partir da qual é vedada, na realização de 
inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos com 
recursos públicos (Lei nº 9.504/1997, art. 75). 
 
Data a partir da qual é vedado a qualquer candidato 
comparecer a inaugurações de obras públicas (Lei nº 
9.504/1997, art. 77). 
___________________________________DISPOSIÇÃO DE 
SERVIDOR 
Data a partir da qual órgãos e entidades da Administração 
Pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em 
casos específicos e de forma motivada, pelos Tribunais 
Eleitorais, ceder funcionários à Justiça Eleitoral (Lei nº 
9.504/1997, art. 94-A, inciso II). 
___________________________________ 
INTERNET 
Da a partir da qual fica determinado aos responsáveis pelos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal que 
procedam à retirada de slogans, símbolos e marcas 
publicitárias que possam constituir ação de publicidade 
institucional objeto de controle da lei eleitoral dos sítios do 
Poder Executivo Municipal na Internet. 
 
Data a partir da qual fica proibida a inclusão nos sítios 
mantidos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo na 
internet, de todas as fotografias ou imagens que apresentem 
a figura do Prefeito de Manaus e de eventuais candidatos a 
cargos eletivos em 2016. 
 
Data a partir da qual fica vedada a divulgação do nome do 
Prefeito nas páginas dos sítios mantidos por órgãos e 
entidades do Poder Executivo Municipal, em especial nas 
áreas que veiculem notícias, salvo na assinatura em atos 
editados no exercício de competência exclusiva ou privativa e 
nas matérias jornalísticas de caráter informativo atendendo 
aos critérios da necessidade imprescindível dessa 
divulgação. 

A partir do dia 02 de julho de 
2016 até a data da 

proclamação dos eleitos 

MARCAS E SÍMBOLOS 
Data a partir da qual ficam proibidas: 
I – toda e qualquer forma de utilização ou divulgação da 
marca e do slogan, adotados pelo Poder Executivo; 
II – a utilização, em todos os documentos oficiais do Poder 
Executivo, de marcas, símbolos ou slogans, ressalvado o uso 
do nome da repartição dos dizeres “Prefeitura de Manaus” e 
dos símbolos oficiais do Município, cujo uso obedecerá à 
legislação específica; 
III – a utilização de marcas mistas ou figurativas. 
IV – as placas de obras já concluídas devem ser retiradas. 
V – cabe aos órgãos e entidades responsáveis a adoção de 
providências que propiciem a tempestiva cobertura ou retirada da 
marca e das placas de obras ou de projetos de obras. 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO o disposto na Comunicação Interna               
nº 002/2016-GP; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 72/2016- 
Assessoria Jurídica-CASA CIVIL; 
 

CONSIDRANDO os documentos juntados em atendimento 
a Resolução nº 002/2016 – CGOF, assim como a manifestação da 
Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo n° 2016/16568/16596/00917, resolve 
 
 

ALTERAR, a contar 1º-06-2016, o percentual da 
Gratificação de Produtividade de 300% (trezentos por cento) para 500% 
(quinhentos por cento), com fundamentos no art. 9º da Lei nº 175,                   
de 10-03-1993, combinado com Decreto 3.077, de 31-10-1995, 
modificado pelo Decreto nº 3.696, de 16-01-1997, concedida a servidora 
SÔNIA LUIZA FREIRE DA ROCHA matrícula nº 009.313-0 A,                     
PA. Assistente Administrativo B-VII-III, integrante da estrutura 
organizacional da CASA CIVIL. 
 

Manaus, 22 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO que a execução de trabalhos técnicos 
além das atribuições normais do cargo, justifica a percepção de 
gratificação técnica, conforme teor do art. 197, inc. IV, e art. 201 da                  
Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO a manifestação favorável da Comissão 
de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2016/16568/16596/00919, resolve 
 
 

CONCEDER, a contar 1º-06-2016, Gratificação Técnica no 
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), prevista no art. 197, inc. IV,                   
da Lei n° 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora SÔNIA LUIZA FREIRE DA ROCHA, 
matrícula nº 009.313-0 A, PA. Assistente Administrativo B-VII-III, 
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL. 

Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 22 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, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo                                 
nº 2016/16568/16596/03135, resolve 
 
 

CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 1º-06-2016, nos 
termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de      
1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
a servidora ROSE MEIRE BARBOSA CORRÊA do cargo de Assessor 
Técnico II, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da 
CASA MILITAR. 
 
 

Manaus, 22 de junho de 2016. 
 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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DECRETO DE 22 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, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo                              
nº 2016/16568/16596/03379, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 1º-06-2016, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
o servidor RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA do cargo de Gerente de 
Patrimônio, Material e Serviço, simbologia CAD-3, integrante da 
estrutura organizacional da CASA MILITAR; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADOS, 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, os senhores abaixo 
relacionados, para exercerem cargo em comissão integrante da estrutura 
organizacional da CASA MILITAR, objeto da Lei Delegada nº 04, de 
31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, 29-04-2015: 
 

NOME CARGO SÍMBOLO 

RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA Assessor Técnico II DAS-2 

KLINGER FREIRE DA SILVA Gerente de Patrimônio, Material e Serviço CAD-3 

 
Manaus, 22 de junho de  2016. 

 
 
 
 

DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO o efeito concreto gerado pela Portaria, 
abaixo discriminada; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 082/2012 – P. 
Pessoal/PGM que, em caso análogo, entendeu ser passível de 
delegação a competência para concessão de licenças superiores a 30 
(trinta) dias; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.158, de 08-02-2013, 
publicado no DOM Edição 3106, e o Decreto nº 2.367, de 21-05-2013, 
publicado no DOM Edição 3172, cujo teor delegam competência ao 
Secretário Municipal Chefe da Casa Civil para a concessão de licenças 
superiores a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 133 da Lei 1.118, de 1º-

09-1971, bem como para concessão de afastamento para estudo ou 
missão especial, conforme art. 81 da referida Lei; 
 

CONSIDERANDO a instrução constante dos autos, a 
seguir discriminado, com pareceres das Secretarias e Órgãos e também 
da SEMAD, em razão de sua competência de gestão de pessoal, 
resolve 
 

CONVALIDAR a Portaria, a seguir discriminada, para fins 
de considerar determinada a validade das licenças e afastamentos 
concedidos nos termos da Lei nº 1.118, de 1971 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus); 
 

PORTARIA ARTIGO PROCESSO 

0010/2014-SEMED/GSGE art. 146 2014/4114/4147/10235 

 
Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 

DECRETO DE 22 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, 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora e a 
informação funcional da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e 
Gestão de Benefícios – DAPB/DSGP/SEMAD; 
 

CONSIDERANDO a manifestação, em caso análogo, da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 13/2013 
- P. Pessoal/PGM, utilizado como paradigma pela Administração; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2015/1637/1984, resolve 
 

DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 16-04-2015, nos 
termos do art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus do cargo de 
Especialista em Saúde/Psicólogo, ocupado pela servidora AMANDIA 
BRAGA LIMA SOUSA, matrícula 097.017-4 C, em virtude de posse em 
outro cargo inacumulável, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 
 

Manaus, 22 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3914 | Página 7 
 

DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2016 
 
 

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

CONSIDERANDO o que consta no Processo                    
nº 2016/16568/16596/03416, resolve 
 

TORNAR SEM EFEITO as exonerações, exclusivamente, 
dos senhores abaixo relacionados, integrantes da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER - SEMJEL, publicada no DOM nº 3912, de 20-06-
2016: 
 

NOME CARGO SÍMBOLO 

FERNANDO NUNES FROTA Assessor Técnico I DAS-3 

MAURO LINS SMITH Assessor II CAD-2 

 
Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  8.294/2016 

 
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 0502/2016-

DIRH/DSGP/SEMAD, de 14 de junho de 2016, subscrita pela Diretora de 
Sistema de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o Memorando nº 103/2016-

ESPI/SEMAD, subscrito pela Diretora Geral da Escola de Serviço 
Público Municipal - ESPI/SEMAD; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/16568/16596/03388, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora JANAINA 

FRANÇA RIBEIRO, matrícula 091.803-2 N, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Diretor do Departamento de Educação e Aperfeiçoamento, 
simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da ESCOLA 
DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, vinculada à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - 
SEMAD, no período de 06 a 20-06-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular 
JEÂNIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA, afastada em virtude de férias 
regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  8.295/2016 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o Ofício nº 572/2016-PJ/GSUP/SMTU, 

subscrito pelo Superintendente Municipal de Transportes Urbanos – 
SMTU; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                           

nº 2016/16568/16596/03318, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARIA DO 

SOCORRO GOMES DA SILVA, matrícula 10853, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, integrante da 
estrutura organizacional da SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no período de 29-06 a 08-07-
2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do 
cargo, em substituição a titular MARIA ALDEÍ MARQUES DA SILVA, 
afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.296/2016 
 

CONCEDE licença-prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho; 

 

CONSIDERANDO o Ofício n° 1791/2016–NTRAB/ 
GTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA; 

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/1637/0907, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 02-05-2016, referente ao decênio de 09-02-2006 a         
08-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELIANA FIGUEIREDO 
RODRIGUES, ES - Nutricionista G-05, matrícula 110.675-9 A, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.297/2016 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 2253/2016-NTRAB/SEMSA, 
subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão Administrativa e 
Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA; 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/1637/2858, resolve 

 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 05-05-2016 os 

efeitos da Portaria por Delegação nº 3877/2014, publicada no DOM 
Edição 3559, de 23 de dezembro de 2014, que concedeu a LICENÇA 
PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, ao servidor 
CHRISTENES LOIOLA DE CASTRO ALVES, Assistente em 
Saúde/Agente de Zoonoses I C-02, matrícula 108.349-0 A, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.298/2016 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 1375/2016-NTRAB/SEMSA, 
subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão Administrativa e 
Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA; 

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/1637/1242, resolve 

 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 02-03-2016 os 

efeitos da Portaria por Delegação nº 6.852/2015, publicada no DOM 
Edição 3796, de 22 de dezembro de 2015, que autorizou a concessão de 
LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, a servidora 
VALCIMEIRI DE SOUZA GOMES, AS – Assistente Administração D-02, 
matrícula 111.177-9 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  8.299/2016 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 1743/2016-NTRAB/SEMSA, 
subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão Administrativa e 
Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA; 

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/1637/0592, resolve 

 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 15-04-2016 os 

efeitos da Portaria por Delegação nº 2871/2014, publicada no DOM 
Edição 3483, de 29 de agosto de 2014, que concedeu a LICENÇA 
PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, a servidora JULIANA 
SANTANA DE MELO, Especialista em Saúde/Médico II-02, matrícula 
109.260-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.300/2016 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 2179/2016-NTRAB/SEMSA, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde - SEMSA; 

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           
nº 2015/1637/7234, resolve 

CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 18-12-2015, os 
efeitos da Portaria por Delegação nº 3890/2014, publicada no DOM 
Edição 3559, 23 de dezembro de 2014, que autorizou a concessão de 
LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, ao servidor 
ERICK WANDERSON DE ARAUJO COSTA, AS – Assistente em 
Administração, matrícula 108.162-4 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.301/2016 
 

CONCEDE licença-prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 

CONSIDERANDO o Ofício n° 1687/2016 – SEMED/GSAF, 
subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED; 

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/4114/4239/00010, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 11-04-2016, referente ao decênio 24-02-2005 a       
23-02-2015, LICENÇA-PRÊMIO a servidora DULCIMAR MARTINS DE 
OLIVEIRA, Professor Nível Médio, matrícula 079.415-5 B, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus,  22 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.302/2016 
 

CONCEDE licença-prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 

CONSIDERANDO o Ofício n° 1925/2016 – SEMED/GSAF, 
subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED; 

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/4114/9648/00392, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 28-04-2016, referente ao decênio 17-06-2005 a       
16-06-2015, LICENÇA-PRÊMIO a servidora VIVIANE FARIAS 
CARVALHO, Professor Nível Médio, matrícula 106.339-1 A, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  8.303/2016 

 
CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da 
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 2220/2016-SEMED/GSAF, 
subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

CONSIDERANDO o Despacho 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 2016/4114/4147/02778, resolve 

 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 02-05-2016,       

os efeitos da Portaria por Delegação nº 5594/2015, publicada no DOM 
Edição 3685, de 09 de julho de 2015, que concedeu a LICENÇA PARA 
TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR a servidora IVANIA GOMES 
ALVES, Professor Nível Médio, matrícula 062.638-4 A/B, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  8.304/2016 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor, adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da 
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 2052/2016-SEMED/GSAF, 
subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 

CONSIDERANDO o Despacho 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 2016/4114/4147/02841, resolve 

 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 29-04-2016, os 

efeitos da Portaria por Delegação nº 6534/2015, publicada no DOM 
Edição 3767, de 06 de novembro de 2015, que concedeu a LICENÇA 
PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor DANIEL 
PEIXOTO MEIRELLES, Professor Nível Superior, matrícula 114.990-3 
A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  8.305/2016 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da 
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 2269/2016-SEMED/GSAF, 
subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 

CONSIDERANDO o Despacho 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 2016/4114/4147/03057, resolve 

 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 10-05-2016,       

os efeitos da Portaria por Delegação nº 6312/2015, publicada no DOM 
Edição 3743, de 30 de setembro de 2015, que concedeu a LICENÇA 
PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR a servidora TAYLANA 
CATETE TAVARES, Professor Nível Superior, matrícula 107.548-9 A, 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.306/2016 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da 
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 1548/2016-SEMED/GSAF, 
subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/4114/4147/02331, resolve 

 
 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 05-04-2016, os 

efeitos da Portaria por Delegação nº 3621/2014, publicada no DOM 
Edição 3539, de 24 de novembro de 2014, que concedeu LICENÇA 
PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR a servidora 
ELISEANNE LIMA DA SILVA, Professor Nível Médio, matrícula 
088.600-9 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.307/2016 
 

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

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 2179/2016-NTRAB/SEMSA, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde - SEMSA; 

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           
nº 2015/1637/7234, resolve 

 
 
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de              

18-12-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, o servidor ERICK WANDERSON DE ARAUJO COSTA, AS 
– Assistente em Administração, matrícula 108.162-4 A, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 22 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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CASA  CIVIL 

 
EXTRATO 

 
ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 004/2015, 
celebrado em 30.05.2016. 
CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da CASA CIVIL e a 
empresa MCA CONSTRUTORA LTDA   
OBJETO: Dilatação de prazo ao contrato original, referente à prestação 
de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para 
execução de obra da requalificação da PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 
JARDINS, ENTORNO E RESTAURAÇÃO DO RELÓGIO MUNICIPAL 
em conformidade com a Concorrência n°007/2015 - CML/PM, seus 
anexos. 
PRAZO: Fica dilatado o prazo por 180 (cento e oitenta) dias. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pareceres nº118/2016-COJUR/CASA 
CIVIL, constantes no Processo Administrativo nº 2015/17428/17532/ 
00002. 

Manaus, 30 de maio de 2016. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

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 062/2016 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 
062/2016 – CML/PM - Registro de preços para eventual contratação de 
serviço de transporte aquaviário em embarcação tipo balsa e balsa-  
tanque, com capacidade para transportar e distribuir 
(embarque/desembarque) combustível inflamável e gás de cozinha  para 
atender às necessidades das escolas municipais da zona ribeirinha da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: EUDO ALVES DE OLIVEIRA 
Item: 1 Valor R$: 39.900,00 

Fornecedor: EUDO ALVES DE OLIVEIRA 

Item: 2 Valor R$: 75.000,00 

 

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, 20 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) EUDO 
ALVES DE OLIVEIRA,  vencedora do processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 062/2016, para eventual contratação de serviço de 
transporte aquaviário em embarcação tipo balsa e balsa-  tanque, com 
capacidade para transportar e distribuir (embarque/desembarque) 
combustível inflamável e gás de cozinha  para atender às necessidades 
das escolas municipais da zona ribeirinha da 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, 20 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Tributação/DETRI, da Secretaria 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno- 
SEMEF- CIENTIFICA, nos termos do art. 9º, inciso III do Decreto nº 681 
de 11/07/1991, a empresa abaixo relacionada sobre as decisões 
referentes às impugnações feitas pela mesma. 
 
CONTRIBUINTE: FRED F CESAR. 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9349801 
ENDEREÇO: Rua Jonathas Pedrosa, 325-centro. 
DECISÃO Nº 072/2016 REF. AI. 20115000044, de 14/02/2011 
DECISÃO Nº 073/2016 REF. AI. 20115000045, de 14/02/2011 
DECISÃO Nº 074/2016 REF. AI. 20115000046, de 14/02/2011 
DECISÃO Nº 075/2016 REF. AI. 20115000047, de 14/02/2011 
 

Em face dos lançamentos tributários terem sido julgados 
PROCEDENTES, o contribuinte acima mencionado terá o prazo de 30 
(trinta) dias a partir da data da publicação do presente edital, para 
apresentar recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do 
Município. 
 

O presente Edital e as cópias do relatório fiscal, bem como 
os autos, para fins de extração de cópias durante o prazo recursal, 
encontram-se à disposição do interessado no Departamento de 
Tributação/ SEMEF, na Rua Japurá, 488- 3º andar, sala 304- Centro. 

 
Manaus, 17 de junho de 2016. 

 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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EDITAL 
 

O Departamento de Administração e Fiscalização 
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
identificados a recolher o ISSQN e a apresentar a documentação adiante 
especificada: 
 
1 – NANDAPLAST FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MAT. 
PLÁSTICO LTDA, Inscrição Municipal nº 137.035-01, localizado na Rua 
Alarico Furtado, nº 38 – Jorge Teixeira, de acordo com o Termo de Início 
de Ação Fiscal - TIAFI nº 134613, de 14/06/16, originado a DAF nº. 
306/16, do período de 03/15 a 02/16; 
 
2 – CLEVERTON NEVES BARBOSA, Inscrição Municipal nº 114.480-01, 
localizado na Rua Pico das Águas, nº 526 – N. Sra. das Graças, de 
acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 134802, de 
14/06/16, originado da DAF nº. 374/16, do período de 08/11 a 08/12; 
 
3 – CLEVERTON NEVES BARBOSA, Inscrição Municipal nº 114.480-01, 
localizado na Rua Pico das Águas, nº 526 – N. Sra. das Graças, de 
acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 134803, de 
14/06/16, originado da DAF nº. 375/16, do período de 09/12 a 09/13; 
 
4 – CLEVERTON NEVES BARBOSA, Inscrição Municipal nº 114.480-01, 
localizado na Rua Pico das Águas, nº 526 – N.S. das Graças, de acordo 
com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 134804, de 14/06/16, 
originado da DAF nº. 376/16, do período de 10/13 a 09/14; 
 
5 – CLEVERTON NEVES BARBOSA, Inscrição Municipal nº 114.480-01, 
localizado na Rua Pico das Águas, nº 526 – N.S. das Graças, de acordo 
com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 134805, de 14/06/16, 
originado da DAF nº. 377/16, do período de 10/14 a 12/14. 
 

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

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

Manaus, 17 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

PREGÃO Nº 064/2016 – CML/PM 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 045/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF 

 
No dia 15 de junho de 2016, no Órgão Gerenciador, 

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para eventual aquisição de brinquedos infantis, para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED, resultante(s) do Pregão Presencial nº 064/2016 – CML/PM para 
Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do 
Processo Administrativo nº 2016/11209/18988/00049 – 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 unidade 15 

(ID 501550) BRINQUEDO 

INFANTIL, Tipo: casinha de 

boneca, ou similar, Material: 

polietileno, Características: 

colorida, com portas, telhado e 

janelas, paredes com textura 

alvenaria, Faixa Etária: acima 

de 02 anos, Dimensões: 1,28m 

x 1,23m x 1,22m (A x L x C), 

variação de ±10%, Garantia: 3 

meses, Normas Técnicas: 

INMETRO. 

Mundo 
Azul 

2.740,00 
K.M.P. DE 

MORAES - EPP 

4 unidade 15 

(ID 501555) BRINQUEDO 

INFANTIL, Tipo: carrossel, 

gira-gira, Formato: pato, ou 

similar, Material: polietileno, 

Características: colorido, 

material não tóxico, resistente 

aos raios UV, com 04 lugares, 

composto por base, bancos e 

volante, Faixa Etária: a partir 

de 02 anos, Dimensões: 70cm 

x 91cm x 91cm (A x L x C), 

variação de ±10%, Garantia: 3 

meses, Normas Técnicas: 

INMETRO. 

Xalingo 1.020,00 
K.M.P. DE 

MORAES - EPP 

5 unidade 15 

(ID 501563) BRINQUEDO 

INFANTIL, Tipo: escorregador, 

Material: polietileno, 

Características: colorido, 

material não tóxico, resistente 

aos raios UV, degraus 

antiderrapantes, base larga, 

sistema de encaixe para caixa 

de areia, Faixa Etária: 02 a 10 

anos, Dimensões: 1,29m x 

0,82m x 1,78m (A x L x C), 

variação de ±10%, Garantia: 3 

meses, Normas Técnicas: 

INMETRO. 

Mundo 
Azul 

755,00 
K.M.P. DE 

MORAES - EPP 

6 unidade 15 

(ID 501565) BRINQUEDO 

INFANTIL, Tipo: túnel lúdico, 

ou similar, Material: polietileno, 

Características: colorido, 

semicírculos com 07 suportes 

de apoio de cada lado, 04 

segmentos curvos com furos 

para visualização interna e 

com possibilidade de 

expansão, 05 conectores, 02 

estruturas curvas iguais que 

funcionam como entrada e 

saída, com adornos 

estilizados, Faixa Etária: a 

partir de 01 ano, Dimensões: 

1,00m x 0,88m x 2,23m (A x L 

x C), variação de ±10%, 

Garantia: 3 meses. 

Liglig 2.580,00 
K.M.P. DE 

MORAES - EPP 

7 unidade 15 

(ID 501634) BRINQUEDO 

INFANTIL, Tipo: gangorra, 

Material: polietileno, 

Características: material não 

tóxico, resistente aos raios UV, 

com 02 lugares proporcionais 

entre si, 02 pares de manoplas 

duplas, laterais arredondadas, 

Cor: a ser definida, Faixa 

Etária: a partir de 03 anos, 

Dimensões: 50cm x 40cm x 

110cm (A x L x C), variação de 

±10%, Garantia: 3 meses, 

Normas Técnicas: INMETRO. 

Xalingo 211,00 
K.M.P. DE 

MORAES - EPP 

 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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PREGÃO Nº 067/2016 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 048/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF 

 
No dia 17 de junho de 2016, no Órgão Gerenciador, 

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s)  da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para eventual contratação de serviço de locação de grupo 
gerador, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a 
guarda e o fornecimento de combustível a ser utilizado para atender as 
necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - 
MANAUSCULT, resultante(s) do Pregão Presencial nº 067/2016 – 
CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações 
constantes do Processo Administrativo nº 2016/11209/18988/00062 – 
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 
Preço 

R$ 
Fornecedor 

1 DIÁRIA 300 

(ID 502397) SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE GRUPO 
GERADOR, Características: com 
capacidade de 500KVA, trifásico, 
tensão de 110V-220V-380V-
440V, frequência de 60Hz, 
disjuntor de proteção, silenciado 
em nível de ruído sonoro de 
85DBA, com instalação, 
Características Adicionais: 
Conforme Projeto Básico/Termo 
de Referência. 

5.000,00 
ANGELUS 

LOCAÇÕES 
LTDA - EPP 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 312/2016-NTRAB/SEMSA 
 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 236, 237 e 238 
da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, que rege o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12, da Lei nº 
1.425, de 26 de março de 2010, que rege a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 
 

CONSIDERANDO o relatório final da Comissão de 
Sindicância constante às folhas 34 a 36, instaurada por meio da Portaria 
nº 107/2016-NTRAB/SEMSA de 23 de fevereiro de 2016; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o no 
2016/1637/0845-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa, 
composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos 
narrados nos processos citados no preâmbulo desta Portaria. 

1. Mauro César Lopes Façanha, matrícula nº 112.846-9A, 
ES-Administrador – Presidente; 

2. Mércia Elizabete Catingueira Nery, matrícula nº 
124.779-4 A, AS – Assistente em Administração – Membro; 

3. Larissa Andrielle de Jesus Farias, matrícula nº 
124.076-5 A, AS – Assistente em Administração – Membro. 
 

II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a 
Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este 
prorrogável até ao máximo de 15 (quinze) dias, à vista de representação 
motivada do sindicante. 
 

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

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 313/2016-NTRAB/SEMSA 

 
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 236, 237 e 238 
da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, que rege o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12, da Lei nº 
1.425, de 26 de março de 2010, que rege a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o no 
2016/1637/3653-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa, 
composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos 
narrados no processo citado no preâmbulo desta Portaria. 

1. Mauro César Lopes Façanha, matrícula nº 112.846-9A, 
ES-Administrador – Presidente; 

2. Mércia Elizabete Catingueira Nery, matrícula nº 
124.779-4 A, AS – Assistente em Administração – Membro; 

3. Larissa Andrielle de Jesus Farias, matrícula nº 
124.076-5 A, AS – Assistente em Administração – Membro. 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a 
Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este 
prorrogável até ao máximo de 15 (quinze) dias, à vista de representação 
motivada do sindicante. 
 

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

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 314/2016-NTRAB/SEMSA 
 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 236, 237 e 238 
da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, que rege o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12, da Lei nº 
1.425, de 26 de março de 2010, que rege a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 
 

CONSIDERANDO o relatório final da Comissão de 
Sindicância constante às folhas 43 a 46, instaurada por meio da Portaria 
nº 110/2016-NTRAB/SEMSA de 24 de fevereiro de 2016; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o no 
2015/1637/3809-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa, 
composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos 
narrados nos processos citados no preâmbulo desta Portaria. 

1. Mauro César Lopes Façanha, matrícula nº 112.846-9A, 
ES-Administrador – Presidente; 

2. Mércia Elizabete Catingueira Nery, matrícula nº 
124.779-4 A, AS – Assistente em Administração – Membro; 

3. Larissa Andrielle de Jesus Farias, matrícula nº 
124.076-5 A, AS – Assistente em Administração – Membro. 
 

II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a 
Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este 
prorrogável até ao máximo de 15 (quinze) dias, à vista de representação 
motivada do sindicante. 
 

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

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

 
Manaus, 13 de junho de 2016. 

 

 

PORTARIA Nº 315/2016-NTRAB/SEMSA 
 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 236, 237 e 238 
da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, que rege o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12, da Lei nº 
1.425, de 26 de março de 2010, que rege a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o 
nos 2012/1637/1633-SEMSA e 2014/01/0106-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa, 
composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos 
narrados no processo citado no preâmbulo desta Portaria. 

1. Mauro César Lopes Façanha, matrícula nº 112.846-9A, 
ES-Administrador – Presidente; 

2. Mércia Elizabete Catingueira Nery, matrícula nº 
124.779-4 A, AS – Assistente em Administração – Membro; 

3. Larissa Andrielle de Jesus Farias, matrícula nº 
124.076-5 A, AS – Assistente em Administração – Membro. 
 

II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a 
Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este 
prorrogável até ao máximo de 15 (quinze) dias, à vista de representação 
motivada do sindicante. 
 

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

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 

 

 
 
 

PORTARIA Nº 0322/2016-GCONT/SEMSA 
 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO o Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 
015/2012, que entre si celebram o Município de Manaus, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a Empresa Truckvan 
Indústria e Comércio Ltda.; 
 

CONSIDERANDO serviços de locação de 01 (um) veículo 
tipo caminhão, semi-reboque – carreta de 7 a 9 metros, original de 
fábrica, fabricação a partir de 2009, com capacidade mínima para 15 
(quinze) toneladas de peso bruto, com instalações necessárias para 
atendimento ao público e demais especificações constantes do Anexo II 
(projeto básico). Obs.: os equipamentos a serem disponibilizados, 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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encontram-se constantes no layout (Anexo III), com exceção dos itens: 
01 – Mamógrafo e 07 – Impressora “Dry”. Marca: Volkswagen. Modelo: 
Constellation 15.180, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 
137/2011 – CPL/SEMSA – Registro de Preços, dentro dos quantitativos 
e dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 070/2011-
GEREP/SEMSA, para implantar atendimento das Ações de Saúde da 
Mulher em Unidades Móveis, destinadas ao atendimento das 
necessidades desta SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução 
do contrato acima citado: 
 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Ângela Maria Loureiro da Silva Especialista em Saúde 075.133-2D 

Márcio Martins dos Santos 
Chefe da Divisão Técnica do Programa 

Saúde Manaus Itinerante 
086.831-0M 

Juan Choque Souza Assistente em Saúde 109.723-7A 

William Góes Terra Assistente em Saúde 107.586-1A 

 
II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

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

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 
contar da Ordem de Execução de Serviços. 

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

 
Manaus, 15 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 060/2016 – SCLS/CML/PM 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 089/2016- DIREP/SEMSA 

 
No dia 16 de junho de 2016, na Secretaria Municipal de 

Saúde – SEMSA foram registrados os preços da empresa abaixo 
identificada para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de 
insumos odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), resultante do Pregão 
Eletrônico nº. 060/2016-SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de 
Preços. As especificações e o termo de referência constantes do 
respectivo Processo Administrativo nº. 2016 1637 0632, assim como 
os termos da proposta de preços que integram esta ata de registro de 
preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um) 
ano, a partir da data de publicação da Ata. 
 
A.M. MOLITERNO - EPP 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

01 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 34L, cor 62. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 24,96 

02 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 34L, cor 65. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 24,96 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

03 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 34L, cor 66. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 22,97 

04 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 34L, cor 69. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 22,99 

05 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 32L, cor 62. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 24,96 

06 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 32L, cor 66. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 22,99 

07 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 32M, cor 62. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,20 

08 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 32M, cor 66. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 22,99 

09 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 2p, cor 62. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 22,99 

10 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 2p, cor 65. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 22,99 

11 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 2p, cor 66. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 22,99 

12 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf post 2p, cor 69. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,16 

13 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf ant A25, cor 62. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

14 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf. ant. A25, cor 66. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

15 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf. ant. A26, cor 62. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 35,10 

16 50 Caixa 

Dentes artificiais  para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf. ant. A26, cor 66. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 35,10 

17 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf. ant. 266, cor 62. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

18 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf. ant. 266, cor 66. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

19 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- inf. ant. 266, cor 67. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

20 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant 34L, cor 62. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

21 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant 34L, cor 65. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

22 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant 34L, cor 66. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 172,80 

23 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant 34L, cor 67. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

24 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant A25, cor 62. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

25 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant A25, cor 66. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

26 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant A26, cor 62. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

27 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant A26, cor 66. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

28 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant 264, cor 66. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

29 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 06 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup ant 266, cor 66. Caixa com 18 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 34,56 

30 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup post 32L, cor 62. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,04 

31 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup post 32L, cor 66. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,04 

32 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup post 32M, cor 62. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,04 

33 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup post 32M, cor 66. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,04 

35 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup post 34L, cor 65. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,04 

34 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup post 34L, cor 62. Caixa com 12 
Placas 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,04 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

36 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup post 34L, cor 66. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,04 

37 50 Caixa 

Dentes artificiais para confecção de 
prótese - Placa Inferior com 08 unidades 
fixados em cera. Confeccionados em 
resina acrílica cross-linked de alta 
tecnologia, duplamente prensada, para 
a confecção de próteses totais ou 
parciais. Composição - Polímero poli 
metacrilato de metila, Metacrilato de 
etilenoglicol e pigmentos biocompatíveis 
- sup post 34L, cor 69. Caixa com 12 
Placas. 

BLUE / BLUE 
DENT 

R$ 23,04 

 
Manaus, 16 de junho de 2016 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóveis n.º 016/2016 - 
SEMED, celebrado em 01/04/2016, referente ao processo nº 
2011/4114/4147/13556. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED e a empresa  GALDA ALUGUEIS DE 
IMOVEIS LTDA. 
3. OBJETO: Contrato de Locação de Imóvel n.º 016/2016, localizado na 
Rua Lago Mureu, n.º 81, Lote 55, Gilberto Mestrinho – Bairro Grande 
Vitória, matrícula do imóvel n.º 777449857, conforme Proposta de 
Locação (fls. 01/02); Documentos do Interessado (fls. 03/19); Parecer 
Técnico n.º 0034/2012 – ENG/SEMED (fls.36/40); Parecer Técnico n.º 
105/15 – DET/SEMED (fls.87/115); Laudo de Avaliação de Locação do 
Imóvel n.º 040/2015 (fls. 134/139); Justificativa (fl. 141); Projeto Básico 
(fls. 142/147); Parecer Jurídico n.º 22/12/2015 – ASSTEC/SEMED (fls. 
153/154-v); Parecer n.º 722/2015 - PA/PGM e Despacho – PGM (fls. 
156/162); Despacho de Dispensa de Licitação e Publicação 
(fls.192/194); Despacho CGOF (fl. 198), constantes no Processo nº. 
2011/4114/4147/13556. 
4. VALOR: O valor total do contrato é de R$ 468.000,00 (quatrocentos 
e sessenta e oito mil reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o n.º 2016NE01071, datado de 
01/04/2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361. 
1031.2087.0000.01210000.33903910, no valor de R$ 117.000,00 (cento 
e dezessete mil reais), referente a 03 (três) meses, ficando o saldo 
remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2016 e 2017, nas 
fontes: 0118, 0101, 0121 ou 0100. 
6. PRAZO: O prazo de locação será de 12 (doze) meses a contar da 
data da assinatura. 
 

Manaus, 1º  de abril de 2016. 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 
 

PORTARIA N°. 100/2016 - GS/SEMMASDH 
 

A SUBSECRETÁRIA OPERACIONAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS - 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. 
2014/11908/11954/00142 – Empresa RM MACHADO E CIA. LIMITADA. 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das 
Notas Fiscais e a fiscalização do 2° Termo Aditivo ao Contrato nº. 
06/2014, celebrado pelo Município de Manaus, através da SEMMASDH, 
por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), e a 
Empresa RM MACHADO E CIA. LIMITADA. 
 

Servidor Matrícula 
Elcy Ana Abreu Guimarães 126.118-5A 

Francisco Pereira Fernandes 124.426-0C 

Clicia Pereira Franco 117.877-6C 

Suplente 

Maria do Perpétuo Socorro Monteiro Barbosa 117.808-3D 
Prissila da Silva Cavalcante 120.774-1B 

 
Esta portaria tem seus efeitos a contar de 02 de junho de 

2016. 
 

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

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

CONSIDERANDO, o teor da Ata apresentada pela 
Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Manaus, pertinente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2015 – CML/PM, referente ao processo 
Nº. 2015/11908/11954/00050. 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação da Comissão Municipal 
de Licitação -CML/PM, referente à licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 090/2015-CML/PM, visando Registro de Preços para 
aquisição de material permanente (máquinas, utensílios e equipamentos 
diversos), para atender o Departamento de Proteção Social Especial –
DPSE, conforme descrições e quantidades contidas no Termo de 
Referência. 
 

BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE 
ELTROELETRÔNICOS LTDA, vencedora do Pregão Eletrônico nº 
090/2015 - CML/PM, para o item e valor licitado: item 04 R$ 977,77 
(novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos). 
 

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

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

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Manaus, pertinente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2015 – CML/PM, referente ao processo 
Nº. 2015/11908/11954/00332. 
 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação da Comissão Municipal 
de Licitação -CML/PM, referente à licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 123/2015-CML/PM, visando aquisição pelo Registro de 
Preços de serviço de MANUTENÇÃO preventiva e corretiva em 
condicionadores de ar, para atender às unidades dos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS), para a empresa: 
 

LUCIO CRUZ LITAIFF – ME, vencedora do Pregão 
Eletrônico nº 123/2015 - CML/PM, para o item 01, conforme descrições, 
valor unitário e quantidades contidas no Termo de Referência, com valor 
estimado de R$ 104.890,00 (cento e quatro mil, oitocentos e noventa 
reais). 
 

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

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

CONSIDERANDO, o teor da Ata apresentada pela 
Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Manaus, pertinente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2015 – CML/PM, referente ao processo 
Nº. 2015/11908/11954/00213. 
 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação da Comissão Municipal 
de Licitação -CML/PM, referente à licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 127/2015-CML/PM, visando Registro de Preços para 
aquisição de material gráfico (banner, faixa, folder), para atender as 
necessidade da Central de Cadastro Único, do Conselho Municipal de 
Assistência Social, e das equipes que acompanham as 
condicionalidades do Programa e Controle Social, visando à 
continuidade  da execução dos serviços ofertados por esta SEMMASDH, 
conforme descrição e quantidade contida no Termo de Referência 
(Anexo I do Edital). 
 

GRÁFICA E EDITORA VITORIA LTDA-ME, vencedora do 
Pregão Eletrônico nº 127/2015 - CML/PM, para o itens e valores 
licitados: item 01 R$: 19,02 (dezenove reais e dois centavos) 1.230 und; 
item 03 R$ 58,69 (cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) 
230 und. GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA-ME, vencedora do 
Pregão Eletrônico nº 127/2015- CML/PM, para o item e valor licitado: 
item 02 R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos) 200 und. 
 

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

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

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Manaus, pertinente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2015 – CML/PM, referente ao processo 
Nº. 2015/11908/11954/00201. 
 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação da Comissão Municipal 
de Licitação -CML/PM, referente à licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 140/2015-CML/PM, visando aquisição pelo Registro de 
Preços de materiais permanentes para atender às necessidades do 
Departamento de Proteção Social Especial – DPSE, para a empresa: 
 

KMP DE MORAES – EPP, vencedora do Pregão 
Eletrônico nº 140/2015 - CML/PM, para o item 08, conforme descrições 
e quantidades contidas no Termo de Referência, R$ 115,00 (cento e 
quinze reais) 04 unidades. 
 

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

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

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Manaus, pertinente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2015 – CML/PM, referente ao processo 
Nº. 2015/11908/11954/00066. 
 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação da Comissão Municipal 
de Licitação -CML/PM, referente à licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 156/2015-CML/PM, visando aquisição pelo Registro de 
Preços de fornecimento de lanches, para atender aos usuários do 
Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e 
suas Famílias, dos Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social (CREAS) Nossa Senhora das Graças e Cidade Nova da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos 
(SEMMASDH), para a empresa: 
 

R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA. - EPP, vencedora 
do Pregão Eletrônico nº 156/2015 - CML/PM, para os itens, valores 
unitários e quantidades, conforme descrição contidas no Termo de 
Referência: item 01 R$ 6,26 (seis reais e vinte e seis centavos) 80 
unidades; item 02 R$ 6,01 (seis reais e um centavos) 80 unidades; item 
03 R$ 5,97 (cinco reais e noventa e sete centavos) 80 unidades; item 04 
R$ 6,12 (seis reais e doze centavos) 40 unidades; item 05 R$ 6,92 (seis 
reais e noventa e dois centavos) 80 unidades; item 06 R$ 6,52 (seis 
reais e cinquenta e dois centavos) 40 unidades; item 07 R$ 6,15 (seis 
reais e quinze centavos) 80 unidades; 
 

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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EXTRATO 
 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº. 06/2014, 
celebrado em 02/06/2014. 
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMMASDH, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social – 
FMAS, e a empresa RM MACHADO E CIA. LIMITADA. 
3.OBJETO: Dilatação do contrato original para aquisição de 21.000 
(vinte e um mil) LANCHES, com valor unitário de R$ 3,28 (três reais e 
vinte e oito centavos), compostos por pão francês 50 g, com manteiga, 
presunto cozido, queijo mussarela e café com leite servido em copo 
descartável de 200ml, acompanha 01 guardanapo de papel, folha 
simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm, o 
sanduiche deverá ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada 
(CODIGO COMPRASNET 0005320). Marca: Pão francês:Panif. Katiucia, 
Manteiga: Italac, Presunto Cozido: Seara, Queijo Mussarela: Tradição, 
Café: Kimino, Leite Líquido: Italac, Copo Descartável: Copobrás, 
Guardanapo: M&k; 10.500 (dez mil e quinhentos) LANCHES, com valor 
unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos), compostos por 
01 bolo industrializado, sabores diversos, com aproximadamente 40g e 
suco, sabores diversos, embalagem com 200 ml, acompanha 01 
guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo 
aproximadamente 20cm x 23cm, conforme Termo de Referência, 
medidas com variação aceitável de +/- 05cm (CODIGO COMPRASNET 
0005320). Marca: bolo Visconti, suco: Sunfresh, Guardanapo: M&K; 
10.500 (dez mil e quinhentos) LANCHES, com 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) 
Marca Bolacha Salgada: Triunfo, bebida láctea achocolatada: Italac, 
Guardanapo: M&K, conforme a Ata de Registro de Preços nº. 015/2013 
– GERP/SEMAD e Pregão nº. 041/2013 – CML/PM, Processo 
2014/11908/11954/00142. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 130.830,00 (cento e trinta mil, oitocentos e 
trinta reais). Valor mensal: R$ 10.902,50 (dez mil, novecentos e dois 
reais e cinquenta centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob o nº 2016NE00144, de 02/06/2016, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37900, Programa de 
Trabalho: 08.422.1066.1130.0000, Fonte de Recurso: 02290000, 
Natureza da Despesa: 33903055. 
6. PRAZO: O presente termo aditivo terá duração de 12 (doze) meses. 
 
 

Manaus/AM, 02 de junho de 2016. 
 
 

 
 
 

 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
 
GELAR COMÉRCIO DE GELO LTDA-EPP, torna público que recebeu 
da SEMMAS a Licença Municipal de Operação nº. 073/2016, sob o 
processo nº. 2015.15848.15875.0.000553, que autoriza a atividade de 
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, com a finalidade 
FABRICAÇÃO DE GELO COMUM, com validade de 12 meses, sito a 
AVENIDA ARQ. JOSÉ HENRIQUE B. RODRIGUES, nº 1927 – BAIRRO 
SANTA ETELVINA, Manaus – Amazonas. 
 
 

RADIADORES E COLMEIAS FERREIRA LTDA, torna  público que    
recebeu da  SEMMAS a  LMO nº 085/2006-5 sob o processo nº 
20064933618700480, que autoriza a ATIVIDADE COMERCIO E 
SERVIÇOS, com a finalidade MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES com validade de 12 
MESES, sito na AV. CONSTANTINO NERY Nº 1357- BAIRRO SÃO 
GERALDO,Manaus-Amazonas. 
 
 
 
 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE-AM torna 
público que recebeu da SEMMAS a LMI nº 061/2015 sob o processo nº 
2006/4933/6187/00809, que autoriza a atividade CONSTRUÇÃO CIVIL E 
INFRAESTRUTURA, com a finalidade OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAZONAS –TCE-AM – CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE 02 (DOIS) 
PAVIMENTOS DESTINADOS À ESCOLA DE CONTAS E 
REVITALIZAÇÃO DE CALÇADA DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS, com validade de 12 MESES, sito na AV. EFIGÊNIO SALES, N. 
1155 – PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus – Amazonas. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

ERRATA 
 

ERRATA REFERENTE À PORTARIA Nº 065/2016-
GS/SEMJEL, PUBLICADA NO DOM Nº 3905, DE 09 DE JUNHO DE 
2016. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

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. 
 
LEIA-SE: 
 

Art.2º A Descentralização de que trata esta portaria tem como objeto o 
saldo remanescente do Contrato nº 055/2015-SEMINF e Termo Aditivo, 
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. 
 

Manaus, 16 de junho de  2016. 

 
 
 
 

ERRATA 
 

ERRATA ao Extrato do Segundo Termo Aditivo ao 
Contrato nº 013/2015 - SEMJEL, celebrado em 09 de março de 2016 e 
publicado no DOM nº 3888, de 13 de Maio de 2016, Página 19. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

PRAZO: O prazo de vigência do presente será de 101 (cento e um) dias, 
a contar do dia 11.03.16 a 21.06.16. 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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LEIA-SE: 
 
PRAZO: O prazo de vigência do presente será de 101 (cento e um) dias, 
a contar do dia 11.03.16 a 19.06.16. 
 

Manaus, 21 de junho de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 030/2016-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 analisar as amostras 
do Pregão Presencial n.º 085/2016 - (SEMEF) - CML/PM, que tem como 
objeto Registro de Preços para eventual fornecimento de Lixeira tipo 
Capacete, para atender necessidade desta Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana, 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR os servidores ALLAN SANTOS DE SOUZA 
(Matrícula nº 125.467-7A), FRANCISCO FREITAS BATISTA (Matrícula 
123.122-7A) e RONAN PEREIRA PARENTE (Matrícula nº. 126.306-4A) 
para compor a Comissão para análise das amostras do mencionado 
Pregão Presencial. 
 

DESIGNAR a servidora CRISDIENE MENDES RIBEIRO 
(Matrícula nº. 118.701-5A) para substituição quando ausente um dos 
membros. 
 

DETERMINAR aos referidos servidores competência para 
emitir parecer de aprovação ou reprovação das amostras apresentadas. 
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

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

Manaus, 21 de junho de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA Nº 094 / 2016 - SEMINF / GS 
 

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

CONSIDERANDO os termos do Parecer nº 49/2015-
PT/PGM, de 19.10.2015 e despacho do Senhor Subprocurador Geral do 
Município, de 22.12.2015, 

CONSIDERANDO os termos da Carta de Concessão de 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição nº 6145602779, expedida 
pelo Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS,  que aposentou o 
Sr. José de Souza. 
 

R E S O L V E 
 

DISPENSAR, nos termos do Parecer nº 49/2015-PT/PGM, 
de 19.10.2015 e despacho do Senhor Subprocurador Geral do 
Município, de 22.12.2015,haja vista que o prestador de serviço 
temporário, abaixo indicado, admitido sob a égide do Regime Direito 
Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, foi aposentado junto ao INSS conforme Benefício 
nº 6145602779. 
 

Matricula Nome A contar 
092.519-5B JOSÉ  DE  SOUZA 1º.06.2016 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
GABINETE DO SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, em Manaus, 20 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, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor JOSÉ DE 
SOUZA, Auxiliar de Atividades Distritais/RDA, Matrícula nº 092.519-5B. 
3. OBJETO:  nos termos do Parecer nº 49/2015-PT/PGM, de 19.10.2015 
e despacho do Senhor Subprocurador Geral do Município, de 
22.12.2015,haja vista que o prestador de serviço temporário, foi 
aposentado junto ao INSS conforme Benefício nº 6145602779. 
4. VIGÊNCIA: a contar de 1º.06.2016. 
 

Manaus, 20 de junho de 2016. 

 
 
 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3914 | Página 22 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 043/2016 
 

REVISA aposentadoria na forma que 
especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23 de maio de 2016, 
publicado no DOM nº 3894, e o teor da Portaria n° 074/2016 - MANAUS 
PREVIDÊNCIA de 31.05.2016 publicada no DOM n.º 3902, de 
06.6.2016; 
 

CONSIDERANDO o teor do PARECER JURIDICO nº 
510/2016-PROJUR/MANAUSPREV, que opina pela revisão do beneficio 
de aposentadoria para alteração da regra a servidora abaixo identificada, 
acolhido pela Procuradora Chefe da Manaus Previdência; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculos dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
Processo protocolado sob o n.º2016/17848/17894/00246 de 16/02/2016, 
resolve 
 

REVISAR o Decreto de 11.12.2012, publicado no DOM Nº 
3066 de 11.12.2012, que revisou o Decreto de 10.06.2010, publicado no 
DOM Nº 2462 de 10.06.2010, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, “a” 

da Constituição Federal c/c artigo 30, da Lei Municipal nº. 870, de 
21.07.2005, a servidora MARGARIDA MARIA ALMEIDA DOS 
SANTOS, Assistente Social C-XIII matrícula 005.449-6 I, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 
FEDERATIVOS, com os proventos mensais de R$ 4.585,97 (quatro mil 
quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) 
discriminados na forma abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Valor da 
Remuneração 

Integral. 
 R$ 4.632,00 

Valor do Benefício 
Médio. 

Artigo 40, § 3.º da Constituição Federal, com 
redação dada pela E.C n.º 41/03, c/c artigo 1º 
da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei 
Municipal n.º 870, de 21.07.05, alterada pela 
Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da 

Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009. 

R$ 4.585,97 

Valor dos 
Proventos Integrais. 

Artigo 40, § 3.º da Constituição Federal. R$ 4.585,97 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 048/2016. 
 

TORNA SEM EFEITO ato de aposentadoria 
na forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

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

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23 de maio de 2016, 
publicado no DOM nº 3894, e o teor da Portaria n° 074/2016 - MANAUS 

PREVIDÊNCIA de 31.05.2016 publicada no DOM n.º 3902, de 
06.6.2016; 

 

CONSIDERANDO a Decisão nº 1504/2015 - Primeira 
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, proferida nos 
autos do processo TCE n°10.431/2015, em Sessão Ordinária realizada 
em 26-11-2015, que julgou ilegal a aposentadoria concedida em favor da 
Senhora ANA SANTARÉM DA SILVA, no cargo de Agente Comunitário 
de Saúde, matrícula 088.941-5 B, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, e, 

 

CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado 
sob o n.º 2016/17848/17852/00095, de 03-05-2016, resolve 

 
TORNAR SEM EFEITO a Portaria por Delegação n° 

3178/2014, de 26 de setembro de 2014, publicada no DOM n° 3502 de 
mesma data. 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 049/2016 
 

RETIFICA aposentadoria de servidor, na 
forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

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

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23 de maio de 2016, 
publicado no DOM nº 3894, e o teor da Portaria n° 074/2016 - MANAUS 
PREVIDÊNCIA de 31.05.2016 publicada no DOM n.º 3902, de 
06.6.2016; 

 

CONSIDERANDO a Decisão nº 1462/2015, proferida pela 
Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nos 
autos do Processo TCE AM nº 11.344/2015, que em Sessão Ordinária 
realizada em 17 de novembro de 2015, concedeu prazo à Manaus 
Previdência para que notificasse o aposentado para que manifestasse 
opção pelas regras de transição previstas na EC 41/2003, e 

 

CONSIDERANDO o disposto na Guia Financeira 
elaborada pela Manaus Previdência, e o que mais consta nos autos do 
Processo protocolado sob o n.º 2016/17848/17852/00034, de 15-02-
2016, resolve 

 
RETIFICAR a Portaria por Delegação nº 4337/2015, de 12-

2-2015, publicada no DOM Nº 3590, da mesma data, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, inc. III,  

alínea “a”, da Constituição Federal/88, combinado com o artigo 30, da 
Lei Municipal n.º 870, de 21-7-2005, o servidor RAIMUNDO 
SECUNDINO DE LIMA, no cargo de Auxiliar de Serviços Municipais B-II-
I, matrícula 007.264-8 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E 
ABASTECIMENTO - SEMPAB, com os proventos mensais de 
R$ 1.401,15 (mil quatrocentos e um reais e quinze centavos), 
discriminados na forma abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Valor da Remuneração Integral - R$ 1.763,75 

Valor do Beneficio Médio 

Art. 40, § 3º da CRFB/88, com 
redação dada pela EC nº 41/03, 

c/c o art. 1° da Lei Federal nº 
10.887/04 e art. 55 da Lei 

n°870/2005, de 21-7-2005, 
alterada pela Lei nº 1.197, de 

31-12-2007. 

R$ 1.401,75 

Valor dos Proventos Integrais Art. 40, § 2° da CF/88 R$ 1.401,75 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3914 | Página 23 
 

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 081/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de 
julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de 
2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013, 

 

CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, 
alínea “a”, 41, inciso I e 42 IV, todos da Lei Municipal nº 870, de 
21.7.2005, e, 

 

CONSIDERANDO a formalização e tramitação dos 
Processos n.º 2016/17848/17894/00694 e 2016/17848/17894/00678, nos 
quais solicitam Pensões Previdenciárias em favor de JONAS VICTOR 
MONTANHA SILVA, JHONATA LEVY MONTANHA, na condição de 
filhos menores, e ao Sr. JOSÉ OTTO MONTEIRO MACHADO, na 
condição de companheiro da Sra. EDVANIA DO CARMO MONTANHA. 

 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n.º 738/2016 – 
PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA e, demais documentos que instruem 
os autos do processo n.º 2016/17848/17894/00671, de 12.05.2016; 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 0167/2016 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro 
das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da 
pensão; 
 

RESOLVE 
 

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar do óbito, 
em favor de KENNY EVELYN DO CARMO MONTANHA, na condição 
de filha menor da Sra. EDVANIA DO CARMO MONTANHA, falecida em 
12.07.2015, ocupante do cargo de AS – Auxiliar de Serviços Gerais B-
02, matrícula 111.058-6A, do quadro de Pessoal da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
 

II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de 
33,33% sobre o valor da última remuneração da servidora falecida, que 
corresponde à parcela abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Subsidio 
Art. 3°, inciso IX, da Lei n° 1.222, de 26 de março 

de 2008 c/c Lei n° 1.979, de 20/05/2015. 
R$ 1.528,71 

 
III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda 

à importância de R$ 509,57 (quinhentos e nove reais e cinquenta e sete 
centavos). 
 

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 082/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de 
julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de 
2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013, 

CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, 
alínea “a”, 41, inciso I e 42 IV, todos da Lei Municipal nº 870, de 
21.7.2005, e, 

 
CONSIDERANDO a formalização e tramitação dos 

Processos n.º 2016/17848/17894/00671 e 2016/17848/17894/00678, nos 
quais solicitam Pensões Previdenciárias em favor de KENNY EVELYN 
DO CARMO MONTANHA, JHONATA LEVY MONTANHA MACHADO, 
na condição de filhos menores, e ao Sr. JOSÉ OTTO MONTEIRO 
MACHADO, na condição de companheiro da Sra. EDVANIA DO CARMO 
MONTANHA. 

 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n.º 746/2016 – 

PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA e, demais documentos que instruem 
os autos do processo n.º 2016/17848/17894/00694, de 18.05.2016; 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 0166/2016 – 

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro 
das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da 
pensão; 
 

RESOLVE 
 

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar do óbito, 
em favor de JONAS VICTOR MONTANHA SILVA, na condição de filho 
menor da Sra. EDVANIA DO CARMO MONTANHA, falecida em 
12.07.2015, ocupante do cargo de AS - Auxiliar de Serviços Gerais B-02, 
matrícula 111.058-6A, do quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 
II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de 

33,33% sobre o valor da última remuneração da servidora falecida, que 
corresponde à parcela abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Subsidio 
Art. 3°, inciso IX, da Lei n° 1.222, de 26 de março 

de 2008 c/c Lei n° 1.979, de 20/05/2015. 
R$ 1.528,71 

 
III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda 

à importância de R$ 509,57 (quinhentos e nove reais e cinquenta e sete 
centavos). 
 

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 084/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de 
julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de 
2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013, 

 
CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, 

inciso II, alínea “a”, 41, inciso II, 42, inciso I, todos da Lei Municipal nº 
870, de 21.7.2005, e, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 761/2016- 

PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA, e demais documentos que instruem 
os autos do processo nº 2016/17848/17894/00684, de 16.05.2016, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 0177/2016 – 

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro 
das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da 
pensão; 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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RESOLVE 
 

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar da data do 
óbito, em favor de. JOAO PEDRO DA COSTA PALMEIRA, na condição 
de filho menor do Sr. MARCIO VICTOR DA COSTA PALMEIRA, 
falecido em 27.01.2015, ES – Técnico em Enfermagem D-02, matrícula 
109.403-3A, do quadro de Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - SEMSA. 

 
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 

importância de R$ 1.826,00 (um mil, oitocentos e vinte e seis reais) a 
forma abaixo discriminada: 
 

Referência Fundamentação Valor 

SUBSIDIO 
Artigo 3º, inciso IX, da Lei nº. 1.222, 
de 26 de março de 2008 c/c Lei nº 

1.871, de 26/05/2014 
R1.826,00 

TOTAL R$ 1.826,00 

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

 
Manaus, 14 de junho de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº. 085/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de 
julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de 
2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013, 

 
CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, 

inciso II, alínea “a”, 41, inciso I, 42, inciso I, todos da Lei Municipal nº 
870, de 21.7.2005, e 

 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 777/2016- 

PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA, e demais documentos que instruem 
os autos do processo nº 2016/17848/17894/00725, de 30.05.2016, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 0187/2016 – 

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro 
das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da 
pensão; 
 

RESOLVE: 
 

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar da data do 
óbito, em favor do Sr. EDMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA, na condição 
de cônjuge da Sra. MARIA DOS ANJOS MARTINS RODRIGUES, 
falecida em 14.05.2016, aposentada com proventos integrais no cargo 
de PA- Aux. de Serviços Municipais B-II-I, matrícula 008.845-5 B do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA 
URBANA -SEMULSP. 

 
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 

importância de R$ 1.405,26 (um mil, quatrocentos e cinco reais e 
vinte e seis centavos) a forma abaixo discriminada: 
 
PROVENTOS LEI Nº 10.887....................................... R$ 1.405,26 
 

TOTAL.............................. R$ 1.405,26 
 

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

Manaus, 16 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº.  048/2016 – MANAUSCULT 
 
 

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

CONSIDERANDO a Lei nº 1.997 de 18 de junho de 2015; 
 

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
2014/2287/2908/00709 de 29.07.2014; 
 

CONSIDERANDO os Despachos exarados pela 
Procuradoria Geral do Município - PGM, datados de 26 de maio de 2015 
e 08 de junho de 2016. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º INSTITUIR Comissão tendo por finalidade a 

apuração dos fatos narrados no Processo Administrativo nº 
2014/2287/2908/00709. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: A Comissão instituída terá prazo de 
noventa (90) dias para a conclusão dos trabalhos, com entrega do 
Relatório Conclusivo, podendo ser prorrogada por igual período. 
 

Art. 2º DESIGNAR os servidores: 
 

Nome Função Matrícula 

Ana Lucia Nascente da Silva Abrahim Presidente 010.008-0-J 

Arthemis Costa de Oliveira Membro 128.129-1B 

Elizabeth Rodrigues Alves Membro 080.033-3C 

Francisco Costa de Souza Membro 080.527-0-B 

Marcio Braz dos Santos Santana Membro 118.484-9-F 

Raimundo Francisco Viana de Sousa Junior Membro 128.128-3-A 

Roberta Kelly Nina Cantuário Membro 102.447-7-F 

 
Art. 3º. A Comissão não será remunerada, sendo os 

serviços prestados de relevante interesse público. 
 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 21 de Junho de 2016. 
 

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

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 027/2016 - 
PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 09/06/2016; 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa 
TENDA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA- ME. 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal n° 3.246, de 28 de Dezembro de 2015, Edital do 
Pregão nº 099/2015 – CML/PM, Despacho de Homologação publicado 
no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3797 de 23/12/2015, 
Ata de Registro de Preços nº 035/2015 – DIVRP/UGCM/SEMEF, 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3803 de 
06/01/2016, Parecer Final da Assessoria Jurídica da Comissão Municipal 
de Licitação – AJCML/PM de 15/12/2015, Parecer Jurídico nº 169/2016 – 
Projur/Manauscult, datado de 09/06/2016, Despacho de Deferimento da 
Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF de 07/06/2016, 
Despacho autorizativo do Diretor Presidente desta Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, às fls. 01, nos termos 
e justificativas constantes no processo n° 2016/16508/16697/00275. 
4. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se 
a prestar a CONTRATANTE os serviços locação de palcos, piso 
tablados e tendas, para atender as necessidades da Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, especificamente aos 
eventos relacionados com o Festival Folclórico, utilizando a Ata de 
Registro de Preços nº 0035/2015 – DIVRP/UGCM/SEMEF, resultante do 
Pregão Presencial nº 099/2015 – CML/PM. Item 04. Unidade: Diária. 
Quantidade: 100. Preço unitário registrado: R$ 1.290,00 (mil, 
duzentos e noventa reais). Valor total: R$ 129.000,00 (cento e vinte e 
nove mil reais), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência do Edital do Pregão 
nº 099/2015 – CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 035/2015 – 
DIVRP/UGCM/SEMEF, nos termos e justificativas constantes nos autos. 
5. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), de acordo 
com os documentos que integram este Contrato. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o nº 2016NE00590 de 09/06/2016, no 
valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), sob a rubrica 
orçamentária: Programa Trabalho nº 13.392.1112.4104.0000 – Apoio ao 
evento Festival Folclórico realizado na Cidade de Manaus, Fonte 
01000000 – Recursos Ordinários, Natureza da Despesa: 33903923 – 
Eventos, Festividades e Homenagens. Valor empenhado em 2016: 
R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). 
7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) 
dias, a contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu 
termo final com a execução total do objeto do contrato e a consequente 
liquidação da despesa. 
 

Manaus, 09 de Junho de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 031/2016 - 
PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 17/06/2016; 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa 
TENDA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA- ME. 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal n° 3.246, de 28 de Dezembro de 2015, Edital do 
Pregão nº 099/2015 – CML/PM, Despacho de Homologação publicado 
no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3797 de 23/12/2015, 
Ata de Registro de Preços nº 035/2015 – DIVRP/UGCM/SEMEF, 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3803 de 
06/01/2016, Parecer Final da Assessoria Jurídica da Comissão Municipal 

de Licitação – AJCML/PM de 15/12/2015, Parecer Jurídico nº 113/2016 – 
Projur/Manauscult, datado de 20/04/2016, Despacho de Deferimento da 
Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF de 14/04/2016, 
Despacho autorizativo do Diretor Presidente desta Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, às fls. 01, nos termos 
e justificativas constantes no processo n° 2016/16508/16697/00194. 
4. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se 
a prestar a CONTRATANTE os serviços locação de palcos, piso 
tablados e tendas, para atender as necessidades da Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, especificamente aos 
eventos festivos e populares realizados nos bairros de Manaus, 
utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0035/2015 – 
DIVRP/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 099/2015 – 
CML/PM. Item 03. Unidade: Diária. Quantidade: 40. Preço unitário 
registrado: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Item 04. Unidade: 
Diária. Quantidade: 15. Preço unitário registrado: R$ 1.290,00 (mil, 
duzentos e noventa reais). Item 05. Unidade: Diária. Quantidade: 10. 
Preço unitário registrado: R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo período de 
10 (dez) meses, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência do Edital do Pregão nº 099/2015 – CML/PM e Ata de 
Registro de Preços nº 035/2015 – DIVRP/UGCM/SEMEF, nos termos e 
justificativas constantes nos autos. 
5. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 64.550,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos e 
cinquenta reais), de acordo com os documentos que integram este 
Contrato. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o nº 2016NE00576 de 03/06/2016, no 
valor de R$ 64.550,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta 
reais), sob a rubrica orçamentária: Programa Trabalho nº 
13.392.1112.4105.0000 – Apoio aos Eventos Festivos e Populares 
Realizados Nos Bairros de Manaus, Fonte 01000000 – Recursos 
Ordinários, Natureza da Despesa: 33903923 – Eventos, Festividades e 
Homenagens. Valor empenhado em 2016: R$ 64.550,00 (sessenta e 
quatro mil, quinhentos e cinquenta reais). 
7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 10 (dez) meses, a 
contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu 
termo final com a execução total do objeto do contrato e a consequente 
liquidação da despesa. 
 

Manaus, 17 de Junho de 2016. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 032/2016 - 
PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 17/06/2016; 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa 
MERRONIT COMERCIAL LTDA- ME. 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal n° 3.246, de 28 de Dezembro de 2015, Edital do 
Pregão nº 088/2015 – CML/PM, Despacho de Homologação publicado 
no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3799 de 29/12/2015, 
Ata de Registro de Preços nº 006/2016 – DIVRP/UGPCM/SEMEF, 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3822 de 
02/02/2016, Parecer Final da Assessoria Jurídica da Comissão Municipal 
de Licitação – AJCML/PM de 30/11/2015, Parecer Jurídico nº 186/2016 – 
Projur/Manauscult, datado de 17/06/2016, Cópia do Despacho de 
Deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – 
CGOF de 03/05/2016 às fls.03, Despacho autorizativo do Diretor 
Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT, às fls. 01, nos termos e justificativas constantes no 
processo n° 2016/16508/16697/00380. 
4. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se 
a prestar a CONTRATANTE o serviço de locação de veículo, para 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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atender as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos – MANAUSCULT, no atendimento semanal dos espaços 
públicos e também na logística dos Jogos Olímpicos 2016, além de 
eventos como Paço a Passo e Festival Folclórico, utilizando a Ata de 
Registro de Preços nº 006/2016, Pregão nº 088/2015-CML/PM. Item: 20 
(ID 501551) - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, 
Características: caminhonete (pick-up), cabine simples, motor 1.4 a 1.6, 
potência mínima de 85cv, combustível flex, 02 portas, capacidade para 
02 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da data de 
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, Modelo: SAVEIRO, MONTANA, STRADA, ou 
similar, Conforme projeto básico/Termo de referência. Unidade: Diária. 
Quantidade: 122. Preço unitário registrado: R$ 63,00 (sessenta e três 
reais), pelo período de 122 (cento e vinte e dois) dias, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência do Edital do Pregão 
nº 088/2015 – CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 006/2016 – 
DIVRP/UGCM/SEMEF, nos termos e justificativas constantes nos autos. 
5. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 7.686,00 (sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais), 
cujo valor unitário da diária é de R$ 63,00 (sessenta e três reais), de 
acordo com os documentos que integram este Contrato. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o nº 2016NE00580 de 02/06/2016, no 
valor de R$ 7.686,00 (sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais), sob 
a rubrica orçamentária: Programa Trabalho nº 13.122.4002.2358.0000 – 
Contratação de serviços para manutenção funcional. Fonte 01000000 – 
Recursos Ordinários. Natureza da Despesa: 33903918 – Locação de 
Veículos. Valor Empenhado em 2016: R$ 7.686,00 (sete mil, 
seiscentos e oitenta e seis reais). 
7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 122 (cento e vinte e 
dois) dias a contar da data da assinatura do contrato e poderá 
chegar ao seu termo final com a execução total do objeto do contrato e a 
consequente liquidação da despesa. 

 
Manaus, 17 de Junho de 2016. 

 

 
 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA torna pública para 
conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento da Fase de 
Habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 07/2016 – CML/PM, cujo objeto 
refere-se à “REFORMA DA FEIRA JAPPIMLANDIA, LOCALIZADO NA 
RUA PORTUGAL COM AMÉRICO ALVAREZ, S/Nº BAIRRO 
JAPPIMLÂNDIA”. 
 

INABILITADA: COMPASSO CONSTRUÇÕES E 
REFORMAS PREDIAIS LTDA. 
 

A Subcomissão faz registrar, que a única licitante 
participante do certame foi inabilitada. Diante do exposto será concedido 
o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação da nova 

Documentação, escoimadas das causas que o inabilitaram, de acordo 
com o Item 13.14 do Edital. 
 

A Ata de Julgamento das Documentações encontra-se a 
disposição dos interessados 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, 22 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
 

A Subcomissão de Licitação da Área de Saúde/CML/PM, 
comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2016 
– SCLS/CML/PM PARA REGISTRO DE PREÇOS, que trata de 
Eventual aquisição de Medicamentos, para atender as necessidades dos 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus – SEMSA, com abertura marcada para o dia 
23.06.2016 às 9h, está suspenso, em razão das impugnações e 
esclarecimentos apresentados pelas empresas interessadas, para 
análise, e caso seja necessário, alteração no Termo de Referência. 
 

Informamos que, oportunamente, será publicada nova data 
de abertura do certame. 
 

Maiores Informações: Secretaria Adjunta da Subcomissão 
de Licitação da Área de Saúde, telefone 0xx-92-3642-2178, das 09h às 
14h. 
 

Manaus-AM, 21 de junho de 2016. 

 
 
 
 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o 
prosseguimento do PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2016 (SEMEF) 
CML/PM cujo objeto refere-se ao “Eventual fornecimento de uniformes, 
boné e chapéu para atender aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus”. 
 
Data e Horário: 23/06/2016 às 10h00. 
 

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery, nº 4080 – Chapada, no 
horário das 8h ás 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-
6375 / 6376. 
 

Manaus, 22 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2016 
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