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Poder Executivo 

 

 

 

LEI Nº 2.165, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016 
 

ALTERA a redação dos artigos 1.º, 2.º e 4.º 
da Lei n. 319, de 27 de novembro de 2012, e 
dá outras providências. 

 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

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

LEI: 
 

Art. 1.º Ficam alterados os artigos 1.º, 2.º e 4.º da Lei n. 
319, de 27 de novembro de 2012, que passam a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 1.º Autoriza o Poder Público Municipal a oferecer 
treinamento, capacitação e qualificação aos servidores 
públicos que exerçam funções de atendimento direto ao 
público na área da pessoa com deficiência e da pessoa 
obesa. 
 

Art. 2.º O treinamento, a capacitação e a qualificação na 
área da pessoa com deficiência auditiva, visual, mental ou 
física, bem como da pessoa com obesidade e sobrepeso, 
deverão estar a cargo da Semad (Secretaria Municipal de 
Administração) ou do órgão onde o servidor desempenhar 
suas funções. 
 

Art. 
3.º..........................................................................................
.............................. 
 

Art. 4.º O treinamento, a capacitação e a qualificação 
deverão ter, no mínimo, carga horária de setenta e duas 
horas e contemplar os temas: características e 
especificidades de cada área de deficiências múltiplas e 
condutas típicas, principalmente quando se tratar de um 
obeso em estado de pós-operatório, como se comportar 
diante de uma pessoa com deficiência ou obesidade; mitos 
e preconceitos; comunicação – instrumentos de linguagem; 
legislação pertinente; políticas públicas, rede de 
atendimento e serviços no município de Manaus; 
acessibilidade e mobilidade; princípios de autonomia e vida 
independente da pessoa com deficiência.” 
 

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

Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 

DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 2016 
 
 

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

TORNAR SEM EFEITO o Decreto datado de 29 de agosto 
de 2016 que exonerou o senhor LUÍZ ALBERTO CARIJÓ DE 
GOSZTONYI do cargo de Secretário Municipal Extraordinário - SEMEX, 
publicado no DOM nº 3960, de 29-08-2016. 
 

Manaus, 12 de setembro de 2016. 
 

 
 

 
 
 

DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 2016 
 
 

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

TORNAR SEM EFEITO o Decreto datado de 29 de agosto 
de 2016 que nomeou o senhor CARLOS ANTONIO DA SILVA MOURA 
para exercer o cargo de Secretário Municipal Extraordinário - SEMEX, 
publicado no DOM nº 3960, de 29-08-2016. 
 

Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 2016 
 

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

CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 01-09-2016, nos 
termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor CARLOS 
ANTONIO DA SILVA MOURA para exercer o cargo de Consultor 
Técnico, simbologia DAS-5, com exercício na SECRETARIA 
MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA – SEMEX, objeto da Lei nº 1.314, 04 
de abril de 2009, alterada pela Lei nº 1.322, de 16 de abril de 2009. 
 

Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.315/2016 
 

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

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício 4294/2016 – SEMAD, 
subscrito pelo Subsecretário Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão; 

 

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 0698/2016, 
de 30-08-2016 – DIRH/DSGP/SEMAD, subscrita pela Diretora de 
Sistema de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/19309/19630/00218, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora KELLY 

COMAPE FERNANDES, matrícula 118.682-5 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, no 
período de 22 a 26-08-2016, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular FLAVIO 
LAURIA FERREIRA, afastado em virtude de viagem a serviço. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12  de setembro de 2016. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  9.316/2016 
 

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 teor do Ofício n° 1427/2016 – 
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 2016/4114/4241/00426, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 03 (três) 

meses, a contar de 11-04-2016, referente ao decênio de 02-02-2006 a 
1º-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora NEUZA DO NASCIMENTO 
DA SILVA, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 071.610-3 B, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.317/2016 
 

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; 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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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 a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3955/2016 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/4114/4240/00303, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 30-05-2016, referente ao decênio de 08-03-2005 a       
07-03-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora WILDIENNE MARIA 
PAULA DE SA, Professor Nível Médio, matrícula 103.966-0 A, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  9.318/2016 
 

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 teor do Ofício n° 2398/2016 – 
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 2016/4114/4241/00381, resolve 

CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 
meses, a contar de 04-07-2016, referente ao decênio de 30-09-2005 a 
29-09-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SILVANA SILVA 
MENEZES, Professor Nível Médio, matrícula 107.562-4 A, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.319/2016 
 

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

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3954/2016 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/4114/9648/00620, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 04-07-2016, referente ao decênio de 28-08-2001 a       
27-08-2011, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARY ANNE DO AMARAL 
FARIAS, Professor Nível Médio, matrícula 080.779-6 C, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus,  12 de setembro de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.320/2016 
 

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 a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3984/2016 – 

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 

nº 2016/4114/9648/00597, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 04-07-2016, referente ao decênio de 06-10-2005 a       
05-10-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANGELINA ROSA COUTO 
DE SOUZA, Professor Nível Médio, matrícula 107.857-7 A, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  9.321/2016 
 

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

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3950/2016 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/4114/4247/00613, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 13-06-2016, referente ao decênio de 08-02-2006 a 
07-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANGELA MARIA VIEIRA, 
Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 061.471-8 B, do quadro de pessoal 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.322/2016 
 

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 do servidor adiante 
identificado; 

 

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 teor do Ofício n° 2580/2016 – 
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 2016/4114/4241/00188, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 04-07-2016, referente ao decênio de 31-05-2005 a 
30-05-2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor FRANCISCO VIANA DO 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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NASCIMENTO, Professor Nível Superior, matrícula 087.446-9 D, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.323/2016 
 

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 do servidor adiante 

identificado; 
 
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 teor do Ofício n° 1586/2016 – 

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 2016/4114/4238/00228, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 11-04-2016, referente ao decênio de 22-08-2000 a 
21-08-2010, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor OSCARITO ALVES DE 
FREITAS, Professor Nível Superior, matrícula 011.895-8 B, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus,12 de setembro de 2016. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  9.324/2016 
 

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 do servidor adiante 
identificado; 

 

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

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3953/2016 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/4114/4147/02510, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 06-07-2016, referente ao decênio de 23-02-2006 a 
22-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor NORBERTO AUGUSTO 
VIEIRA PEREIRA, Bombeiro Hidraulico, matrícula 081.021-5 A, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  9.325/2016 
 

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; 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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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 teor do Ofício n° 0943/2016 – 

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 2016/4114/4238/00130, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 14-03-2016, referente ao decênio de 31-08-1990 a 
30-08-2010, LICENÇA-PRÊMIO à servidora JANECILDA DA SILVA 
AZEVEDO, Professor Nível Superior, matrícula 063.334-8 A, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.326/2016 

 
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 teor do Ofício n° 3424/2016 – 

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 2016/4114/9648/00726, resolve 

CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 
meses, a contar de 03-08-2016, referente ao decênio de 30-06-2006 a 
29-06-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora TAYNA BENTO DE 
SOUZA DUARTE, Professor Nível Médio, matrícula 112.931-7 A, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.327/2016 
 

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 teor do Ofício n° 0753/2016 – 
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 2015/4114/9648/01063, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 21-12-2015, referente ao decênio de 1º-06-1987 a 
1º-06-1997, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA LUCIA DA SILVA 
SOARES, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 012.824-4 A, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  9.328/2016 
 

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 teor do Ofício n° 1427/2016 – 
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 2016/4114/4241/00387, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 04-04-2016, referente ao decênio de 1º-06-1987 a 
31-05-1997, LICENÇA-PRÊMIO à servidora EUNICE SOARES 
MARQUES, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 014.509-2 A, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.329/2016 
 

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 teor do Ofício nº 3347/2016-
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 2016/4114/4147/04272, resolve 

 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 11-07-2016, os 

efeitos da Portaria por Delegação nº 9.036/2016, publicada no DOM 
Edição 3948, de 11 de agosto de 2016, que prorrogou LICENÇA PARA 
TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, concedida pela portaria por 
Delegação nº 5.556/2015, publicada no DOM Edição 3683, de 07 de 
julho de 2015 à servidora MONARA JOPLYM MENEZES SILVA, 
Analista Mun/Biblioteconomia, matrícula 121.445-4 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, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.330/2016 
 

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 o teor do Ofício n° 185/2016– 
GEPES/DAF/CM, subscrito pelo Secretário Municipal Chefe da Casa 
Militar; 

 

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 2016/12468/12512/00011, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 1º-04-2016, referente ao decênio de 12-02-2006 a         
11-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora LUIZA AGUIAR SOUTO, 
PA-Aux.Serv.Gerais A-I-II, matricula 078.297-1 D, do quadro de pessoal 
da CASA MILITAR. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.331/2016 
 

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 o teor do Ofício n° 326/2016– 
GEPES/DAF/CM, subscrito pelo Secretário Municipal Chefe da Casa 
Militar; 

 

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 2016/12468/12479/00048, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 1º-07-2016, referente ao decênio de 08-02-2006 a         
07-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELIANA MARIA OLIVEIRA 
DOS ANJOS, PA-Aux.Serv.Gerais A-I-II, matricula 079.842-8 B, do 
quadro de pessoal da CASA MILITAR. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 9.332/2016 
 

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 do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 420/2016– 

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

 
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 2016/12468/12479/00052, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 1º-09-2016, referente ao decênio de 1º-06-1997 a         
31-05-2007, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ISAEL CARLOS 
MARQUES DE SOUZA, PNE-Guarda Municipal B-III, matricula  
009.157-0 B, do quadro de pessoal da CASA MILITAR. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  9.333/2016 
 

ALTERA Portaria por Delegação na forma 
que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO o teor do Despacho nº 154/2016-
ASJUR, e a anuência do Subsecretario Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2016/16330/17148/00275, resolve 

 
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 7.249/2016, 

publicada no DOM Edição 3835, de 24 de fevereiro de 2016, que 
prorrogou a licença para tratar de Interesse particular da servidora     
LEA FERNANDA BATISTA DA ROCHA, matrícula 118.306-0 A, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, para 
retificar o período da referida licença, que passa a ser de 02 (dois) anos, 
mantendo-se inalterados os demais termos da referida Portaria. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

CASA  CIVIL 

 
 

EXTRATO 
 
 
ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2015 – CASA 
CIVIL. 
CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Casa Civil e a 
empresa FM Rodrigues & Cia. Ltda. 
OBJETO: Aditivo de Valor ao Contrato 010/2015 – Casa Civil, cujo 
objeto é a “Gestão Completa e Execução do Sistema de Iluminação 
Pública (SIP) do Município de Manaus”, acrescentando 25% (vinte e 
cinco por cento) ao valor global deste contrato. 
PRAZO: O prazo de vigência deste contrato é até 22/11/2016. 
VALOR GLOBAL: O presente contrato possuía o valor global inicial de 
R$ 68.170.330,29 (sessenta e oito milhões, cento e setenta mil, 
trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos), somado aos 25% (vinte 
e cinco por cento) do presente termo aditivo, na glosa de R$ 
17.042.582,57 (dezessete milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e 
oitenta e dois Reais e cinquenta e sete centavos), o valor global deste 
contrato passará a ser de R$ 85.212.912,86 (oitenta e cinco milhões, 
duzentos e doze mil, novecentos e doze Reais e oitenta e seis 
centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob a Nota de Empenho n° 
2016NE00533, datada de 02/08/2016, à conta seguinte rubrica 
orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11100, PROGRAMA DE 
TRABALHO: 15.452.1046.2198.0000, FONTE DO RECURSO: 
03170000, NATUREZA DA DESPESA: 33903987, VALOR: R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de Reais) e Nota de Empenho n° 
2016NE00532, também datada de 02/08/2016, UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 11100, PROGRAMA DE TRABALHO: 
15.452.1046.1109.0000, FONTE RECURSO: 03170000, NATUREZA DA 
DESPESA: 33903987, VALOR: R$ 11.042.582,57 (onze milhões, 
quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois Reais e cinquenta e sete 
centavos), totalizando o valor de R$ 17.042.582,57 (dezessete milhões, 
quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois Reais e cinquenta e sete 
centavos. 
FUNDAMENTO: Despacho autorizativo do Secretário Municipal Chefe 
da Casa Civil nos autos do Processo nº 2016.16568.16596.03909 c/c 
artigo 65, § 1°, da Lei nº 8.666/93. 
 
 

Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 

PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PROVIMENTO Nº 001/2016 – CORREGEDORIA GERAL/PGM 
 

INSTITUI calendário de correições ordinárias 
da Corregedoria da Procuradoria Geral do 
Município e dá outras providências. 

 
A CORREGEDORA DA PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
11-A, inciso I, da Lei nº 1.015, de 14 de julho de 2006, com redação que 
lhe emprestou a Lei 1.532, de 11 de novembro de 2010, e 
 

CONSIDERANDO que a Corregedoria é órgão 
responsável pela orientação, fiscalização e inspeção permanente das 
atividades dos órgãos institucionais e dos Procuradores do Município, 
 

CONSIDERANDO que é atribuição da Corregedoria 
realizar Correição Ordinária no âmbito da Procuradoria Geral do 
Município de Manaus, visando à verificação da regularidade dos 
serviços, eficiência, assiduidade e pontualidade dos Procuradores no 
exercício de suas funções e no cumprimento das obrigações legais, 
propondo medidas voltadas à racionalização e à eficiência dos pedidos, 
 

CONSIDERANDO a aprovação do Regimento Interno da 
Corregedoria da PGM por meio da Resolução 01/2011 do Colégio de 
Procuradores do Município de Manaus, que estabelece Correições 
Ordinárias anuais, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Realizar correições ordinárias nas Procuradorias 
Especializadas e demais órgãos institucionais, a partir do dia 19 de 
setembro de 2016, conforme calendário anexo. 
 

Art. 2º Com vistas à aferição do estatuído nos incisos II, III, 
VIII do §1º do Art. 13 do Regimento Interno da Corregedoria, as 
Especializadas: 

I – Deverão elaborar e manter atualizada planilha de 
processos administrativos e judiciais em andamento, especificando, 
preferencialmente, o número dos autos, vara, natureza do processo e 
procurador responsável, bem assim o marco inicial da pendência 
corrente a cargo do órgão – data de ingresso do processo administrativo 
ou, em se tratando de processo judicial, data da última notificação. 

II – Poderão considerar o mês de janeiro de 2016 para fins 
estatísticos, contabilizando, a partir de então, o número e a natureza das 
peças produzidas e das audiências acompanhadas por cada Procurador 
lotado no órgão. 
 

Art. 3º As atividades e procedimentos relacionados à 
Correição serão oportunamente informados pelo Corregedor, a quem 
competirá resolver os casos omissos. 
 

Art. 4º Concluída a correição, o Corregedor apresentará ao 
Procurador Geral do Município relatório circunstanciado, indicando as 
irregularidades encontradas, as observações e recomendações feitas, 
bem como a adoção de medidas disciplinares, se for o caso. 
 

Art. 5º Este provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, aprovado pelo Colégio de Procuradores do Município, 
atendendo o disposto no Art. 11, inciso I do Regimento Interno das 
Corregedorias. 
 
 

CALENDÁRIO 2016 DAS CORREIÇÕES ORDINÁRIAS DA 
CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
Especialidade/órgão Início Término 

Procuradoria do Patrimônio Municipal 19/09/2016 21/09/2016 

Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo 22/09/2016 26/09/2016 

Procuradoria do Contencioso Tributário 27/09/2016 29/09/2016 

Procuradoria Trabalhista 30/09/2016 04/10/2016 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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Especialidade/órgão Início Término 

Procuradoria Administrativa 05/10/2016 07/10/2016 

Procuradoria da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial 10/10/2016 13/10/2016 

Superintendência do Registro Imobiliário, Avaliação e 
Perícia 

14/10/2016 18/10/2016 

Departamento Administrativo Financeiro – DAF 19/10/2016 21/10/2016 

Gabinete e Assessoria 25/10/2016 27/10/2016 

Procuradoria de Pessoal 28/10/2016 03/11/2016 

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

 
Manaus, 08 de Setembro de 2016. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 009/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): JONAS ALFREDO FREIRE MARQUES. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Clínica Médica em 
Gastroenterologia, conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento 
nº 001/2013-MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da 
cláusula quinta do referido contrato, preservando-se as demais 
cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/01772. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$25.740,00 (vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais), podendo 
ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02450 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$4.218,50 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta 
centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o 
restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas 
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio 
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no 
exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo 
Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 

 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 011/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): NAÍZA MARIA MELO SOARES BEZERRA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Psicologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02180. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de R$8.523,43 
(oito mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), 
podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos 
segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02452 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$1.396,90 (um mil, trezentos e noventa e seis reais e 
noventa centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 30/09/2016, 
ficando o restante a ser empenhado de acordo com a liberação das 
cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o 
Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 014/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLARA FUMIKO SHIRAYANAGUI DOS 
SANTOS. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Clínica Geral e Pneumologia, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02249. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$33.916,36 (trinta e três mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e 
seis centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02449 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$5.558,51 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 015/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): PABLO TÚLIO CAVALCANTE COSTA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Ginecologia/Obstetrícia, conforme 
Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; 
e a alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02372. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$69.202,80 (sessenta e nove mil, duzentos e dois reais e oitenta 
centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda 
dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02513 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$11.341,57 (onze mil, trezentos e quarenta e um reais e 
cinquenta e sete centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 016/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): LUCAS OLIVEIRA DE ANDRADE. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02456. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$86.142,49 (oitenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta 
e nove centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02511 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$14.117,80 (quatorze mil, cento e dezessete reais e oitenta 
centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o 
restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas 
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio 
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no 
exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo 
Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 019/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA RENAL DE MANAUS LTDA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Nefrologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/01903. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), podendo ser diminuído 
ou aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02457 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$137.666,67 (cento e trinta e sete mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente 
ao período de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser 
empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste 
mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da 
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício 
subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de 
Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE:  4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 020/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): JULIA O DE ZARATE-ME – CENTRO MÉDICO 
CLINIPLAN DR. MANUEL ZARATE LOZANO. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em  Clínica Geral, Dermatologia, 
Fisioterapia, Oftalmologia, Neurologia, Neurologia Pediátrica e Pequenas 
Cirurgias, conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento 
nº 001/2013-MANAUSMED; a inclusão da especialidade de Pediatria 
no objeto do contrato primitivo; e a alteração do parágrafo segundo 
da cláusula quinta do referido contrato, preservando-se as demais 
cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/01959. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$173.816,40 (cento e setenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e 
quarenta centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02459 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$28.486,58 (vinte e oito mil, quatrocentos e 
oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 

7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 023/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): J. A. SOUTO LOUREIRO & CIA LTDA – 
LABORATÓRIO REUNIDO. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/01980. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$213.795,69 (duzentos e treze mil, setecentos e noventa e cinco reais 
e sessenta e nove centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02460 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$35.038,74 (trinta e cinco mil, trinta e oito 
reais e setenta e quatro centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 024/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE 
MANAUS LTDA – PRODIMAGEM. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico por Imagem, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/01982. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), podendo ser diminuído 
ou aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02461 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$137.666,67 (cento e trinta e sete mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente 
ao período de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser 
empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste 
mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da 
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício 
subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de 
Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 025/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA DE RADIODIAGNÓSTICO LTDA – 
CLÍNICA DE RADIODIAGNÓSTICO. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico por Imagem, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; a alteração do endereço da prestação dos serviços 
de saúde; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do 
referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento 
originário, consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/01983. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$248.129,22 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e nove reais 
e vinte e dois centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02463 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 

Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$40.665,62 (quarenta mil, seiscentos e 
sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente ao período 
de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de 
acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 027/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO DE DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO 
DA AMAZÔNIA LTDA – CEDOA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/01987. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$212.448,65 (duzentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais 
e sessenta e cinco centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02465 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$34.817,97 (trinta e quatro mil, oitocentos e 
dezessete reais e noventa e sete centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 028/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): R DAS G SOUZA FALCÃO-ME – OLHOCLIN. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02001. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$271.820,18 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte reais e 
dezoito centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02467 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$44.548,31 (quarenta e quatro mil, 
quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), referente ao 
período de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser 
empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste 
mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da 
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício 
subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de 
Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

 
Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 029/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO MÉDICO SALUS LTDA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02036. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$60.947,67 (sessenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e 
sessenta e sete centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02469 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$9.988,65 (nove mil, novecentos e oitenta e 
oito reais e sessenta e cinco centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 031/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO DE ARRITMIAS CARDÍACAS LTDA-
EPP – CENTRO DE ARRITMIAS CARDÍACAS. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Cardiologia e Eletrofisiologia, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02041. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$232.507,15 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e sete reais e 
quinze centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02470 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$38.105,34 (trinta e oito mil, cento e cinco 
reais e trinta e quatro centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 032/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): MEDICAL NORTE-CLÍNICA MÉDICA 
LABORATORIAL LTDA-ME – ODONTOMASTER. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em  Clínica Geral, Cirurgia Geral, 
Cirurgia Vascular, Dermatologia, Ginecologia/Obstetrícia, Infectologia, 
Nefrologia, Neurologia, Neurologia Pediátrica, Ortopedia/Traumatologia, 
Pediatria e Urologia, conforme Projeto Básico e Edital de 
Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a alteração do 
parágrafo segundo da cláusula quinta do referido contrato, 
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02043. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$298.963,65 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e 
três reais e sessenta e cinco centavos), podendo ser diminuído ou 
aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02471 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$48.996,82 (quarenta e oito mil, novecentos 
e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 034/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 

DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLINILAB CLÍNICA LABORATORIAL E 
BIOLÓGICA LTDA-EPP – CLINILAB. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02045. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$600.779,52 (seiscentos mil, setecentos e setenta e nove reais e 
cinquenta e dois centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02473 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$98.461,09 (noventa e oito mil, quatrocentos 
e sessenta e um reais e nove centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 035/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
LTDA-EPP – CLINIMAGEM. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico por Imagem, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02067. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$107.979,80 (cento e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e 
oitenta centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02475 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$17.696,69 (dezessete mil, seiscentos e 
noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), referente ao período 
de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de 
acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 036/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO OFTALMOLÓGICO DRA. IÇONHA 
AMARAL MITOZO LTDA-ME – CENTRO OFTALMOLÓGICO DRA. 
IÇONHA AMARAL MITOZO. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; a 
alteração do nome fantasia da parte Contratada, passando a atuar no 
contrato primitivo sob a denominação de CENTRO OFTALMOLÓGICO 
DRA. IÇONHA AMARAL MITOZO LTDA-ME – CEOFTAM-CENTRO 
MÉDICO, respondendo pela solução de continuidade das obrigações 
oriundas do objeto do contrato de prestação dos serviços de saúde, ora 
aditivado; a inclusão da especialidade de Pediatria no objeto do 
contrato primitivo; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02068. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$59.612,23 (cinquenta e nove mil, seiscentos e doze reais e vinte e três 
centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda 
dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02477 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$9.769,78 (nove mil, setecentos e sessenta e 
e nove reais e setenta e oito centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 

8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 037/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E CIA 
LTDA-ME. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Gastroenterologia e Endoscopia, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02071. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$294.943,78 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta 
e três reais e setenta e oito centavos), podendo ser diminuído ou 
aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02479 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$48.338,01 (quarenta e oito mil, trezentos e 
trinta e oito reais e um centavo), referente ao período de 02/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 038/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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3. CONTRATADO(A): MARREIROS & NERI LTDA-EPP – BIOCENTER 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02072. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$230.518,70 (duzentos e trinta mil, quinhentos e dezoito reais e setenta 
centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda 
dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02481 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$37.779,45 (trinta e sete mil, setecentos e 
setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), referente ao período 
de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de 
acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 039/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): JÚLIA HERRERA INSTITUTO MÉDICO LTDA – 
JÚLIA HERREIRA INSTITUTO DE OLHOS. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02114. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$683.988,96 (seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e 
oito reais e noventa e seis centavos), podendo ser diminuído ou 
aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02483 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 

Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$112.098,19 (cento e doze mil, noventa e 
oito reais e dezenove centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 040/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO OFTALMOLÓGICO SÃO DOMINGOS 
LTDA-EPP – ICON-INSTITUTO  DE CIRURGIA OCULAR DO NORTE. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02116. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$330.705,94 (trezentos e trinta mil, setecentos e cinco reais e noventa 
e quatro centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02484 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$54.199,03 (cinquenta e quatro mil, cento e 
noventa e nove reais e três centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 041/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO ORTOPÉDICO ANA ROSA S/S LTDA-
EPP. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Ortopedia/Traumatologia e 
Fisioterapia, conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento 
nº 001/2013-MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da 
cláusula quinta do referido contrato, preservando-se as demais 
cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02158. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$261.073,72 (duzentos e sessenta e um mil, setenta e três reais e 
setenta e dois centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02486 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$42.787,08 (quarenta e dois mil, setecentos 
e oitenta e sete reais e oito centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 042/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CEMED CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM LTDA-EPP – CEMED. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico por Imagem, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02159. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$361.798,17 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e 

oito reais e dezessete centavos), podendo ser diminuído ou aumentado 
em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02488 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$59.294,70 (cinquenta e nove mil, duzentos e 
noventa e quatro reais e setenta centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

 
Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 045/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA DE IMAGEM MOLECULAR DO 
AMAZONAS LTDA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Medicina Nuclear e Apoio ao 
Diagnóstico por Imagem, conforme Projeto Básico e Edital de 
Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a alteração do 
parágrafo segundo da cláusula quinta do referido contrato, 
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02174. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$196.318,37 (cento e noventa e seis mil, trezentos e dezoito reais e 
trinta e sete centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função 
da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02489 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$32.174,40 (trinta e dois mil, cento e setenta 
e quatro reais e quarenta centavos), referente ao período de 02/08/2016 
a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE:  5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 046/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): MED CLINIC'S-CLÍNICA MÉDICA PRÓ-SAÚDE 
LTDA-EPP – MED CLINIC'S. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Cardiologia, Clínica Geral, Cirurgia 
Geral, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Ginecologia/Obstetrícia, 
Neurologia, Neurologia Pediátrica e Ortopedia/Traumatologia, conforme 
Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; 
e a alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02183. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$313.488,48 (trezentos e treze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 
quarenta e oito centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02491 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$51.377,28 (cinquenta e um mil, trezentos e 
setenta e sete reais e vinte e oito centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 047/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 

DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLINICOR CLÍNICA CARDIOLÓGICA DE 
MANAUS LTDA-EPP. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Cardiologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02185. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$217.679,71 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e nove 
reais e setenta e um centavos), podendo ser diminuído ou aumentado 
em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02492 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$35.675,29 (trinta e cinco mil, seiscentos e 
setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 048/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA-CEDOF LTDA-EPP 
– CEDOF. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Otorrinolaringologia, conforme 
Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; 
e a alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02190. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$766.772,18 (setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e 
dois reais e dezoito centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02498 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$125.665,44 (cento e vinte e cinco mil, 
seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), 
referente ao período de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a 
ser empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias 
deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da 
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício 
subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de 
Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 050/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): BIOLÍDER LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA-ME – LABORATÓRIO BIOLÍDER. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; a alteração da razão social da parte Contratada, 
passando a atuar no contrato primitivo sob a denominação de BIOLIDER 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELLI-ME – 
LABORATÓRIO BIOLIDER, respondendo pela solução de continuidade 
das obrigações oriundas do objeto do contrato de prestação dos serviços 
de saúde, ora aditivado; e a alteração do parágrafo segundo da 
cláusula quinta do referido contrato, preservando-se as demais 
cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02198. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$98.631,86 (noventa e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta 
e seis centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02500 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$16.164,67 (dezesseis mil, cento e sessenta 
e quatro reais e sessenta e sete centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 

que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 051/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): LABORATÓRIO SÃO JOSÉ LTDA-EPP – DR 
WILSON G SOTTO MAYOR CONDE. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02236. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$249.835,77 (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e 
cinco reais e setenta e sete centavos), podendo ser diminuído ou 
aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02502 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$40.945,31 (quarenta mil, novecentos e 
quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 052/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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3. CONTRATADO(A): FISIOFORMA-CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
LTDA-ME – FISIOFORMA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Fisioterapia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02240. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$70.860,90 (setenta mil, oitocentos e sessenta reais e noventa 
centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda 
dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02504 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$11.613,31 (onze mil, seiscentos e treze 
reais e trinta e um centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 053/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): OFTALCENTER-CENTRO OFTALMOLÓGICO 
EIRELI-EPP. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02242. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$153.559,23 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e 
nove reais e vinte e três centavos), podendo ser diminuído ou 
aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02505 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 

Laboratoriais, no valor de R$25.166,65 (vinte e cinco mil, cento e 
sessenta e seis reais e sessenta  e cinco centavos), referente ao período 
de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de 
acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

 
Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 054/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM-SANGUE 
NATIVO – FUNDAÇÃO SANGUE NATIVO. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial 
e Banco de Sangue, conforme Projeto Básico e Edital de 
Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a alteração do 
parágrafo segundo da cláusula quinta do referido contrato, 
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02246. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$188.584,25 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro 
reais e vinte e cinco centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02507 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$30.906,86 (trinta mil, novecentos e seis 
reais e oitenta e seis centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

 
Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 055/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS 
LTDA-ME – CENTRO DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Psicologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02555. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$15.024,00 (quinze mil e vinte e quatro reais), podendo ser diminuído 
ou aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02451 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$2.462,27 (dois mil, quatrocentos e sessenta 
e dois reais e vinte e sete centavos), referente ao período de 02/08/2016 
a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 056/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): VISION CLÍNICA DE OLHOS LIMITADA-EPP – 
VISION CLÍNICA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02558. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), podendo ser diminuído 
ou aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02453 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 

Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$137.666,67 (cento e trinta e sete mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente 
ao período de 02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser 
empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste 
mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da 
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício 
subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de 
Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 058/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E 
MEDICINA OCUPACIONAL LTDA-ME – CENTRO MÉDICO SANTA 
CLARA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Exames de Otorrinolaringologia e 
Apoio ao Diagnóstico por Imagem e Laboratorial, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02642. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$202.822,63 (duzentos e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e 
sessenta e três centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02455 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$33.240,38 (trinta e três mil, duzentos e 
quarenta reais e trinta e oito centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 059/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO AMAZONENSE DE OFTALMOLOGIA 
LTDA-EPP. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02645. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$160.530,84 (cento e sessenta mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e 
quatro centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02458 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$26.309,22 (vinte e seis mil, trezentos e nove 
reais e vinte e dois centavos), referente ao período de 02/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 060/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): KENYA KONASUGAWA-EPP – LABORATÓRIO 
KENYA ANÁLISES CLÍNICA EM GERAL. 

4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02650. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$578.648,07 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e 
oito reais e sete centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02462 em 
1º/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$94.833,99 (noventa e quatro mil, oitocentos 
e trinta e três reais e noventa e nove centavos), referente ao período de 
02/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 02/08/2016 e término em 01/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 1º de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 062/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA DE ULTRA-SOM DE OLHOS LTDA-
EPP – CLÍNICA DE OLHOS DR. DAVID TAYAH. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02247. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$37.865,09 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e nove 
centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda 
dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02464 em 
02/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$5.890,13 (cinco mil, oitocentos e noventa 
reais e treze centavos), referente ao período de 05/08/2016 a 
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30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 05/08/2016 e término em 04/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 03 de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 064/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): JOSIELLE HORNING MENDES. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Acupuntura e Nutrição, conforme 
Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; 
e a alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/01836. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), podendo ser diminuído ou 
aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02466 em 
10/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$4.933,33 (quatro mil, novecentos e trinta e três reais e 
trinta e três centavos), referente ao período de 13/08/2016 a 30/09/2016, 
ficando o restante a ser empenhado de acordo com a liberação das 
cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o 
Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 13/08/2016 e término em 12/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

Manaus, 12 de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 066/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): ALONSO BALAREZO GAVIRIA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Ginecologia/Obstetrícia, conforme 
Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; 
e a alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/01986. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$37.740,00 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta reais), podendo ser 
diminuído ou aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02468 em 
10/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$5.032,00 (cinco mil, trinta e dois reais), referente ao 
período de 13/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser 
empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste 
mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da 
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício 
subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de 
Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 13/08/2016 e término em 12/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 12 de agosto de 2016. 
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EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 067/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA HARLEY STREET LTDA-EPP. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Oftalmologia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02034. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$29.070,92 (vinte e nove mil, setenta reais e noventa e dois centavos), 
podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos 
segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02472 em 
10/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$3.876,12 (três mil, oitocentos e setenta e 
seis reais e doze centavos), referente ao período de 13/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 13/08/2016 e término em 12/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

 
Manaus, 12 de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 068/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): DANIEL ALEXSANDER VIANA DE OLIVEIRA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Fisioterapia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 

alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02042. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de R$8.448,00 
(oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), podendo ser diminuído ou 
aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02509 em 
10/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$1.126,40 (um mil, cento e vinte e seis reais e quarenta 
centavos), referente ao período de 13/08/2016 a 30/09/2016, ficando o 
restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas 
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio 
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no 
exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo 
Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 13/08/2016 e término em 12/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

 
Manaus, 12 de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 069/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CELSO PEREIRA AVILA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Ginecologia/Obstetrícia, conforme 
Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; 
e a alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02062. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$19.572,55 (dezenove mil, quinhentos e setenta e dois reais e 
cinquenta e cinco centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02476 em 
10/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
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Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$2.609,67 (dois mil, seiscentos e nove reais e sessenta e 
sete centavos), referente ao período de 13/08/2016 a 30/09/2016, 
ficando o restante a ser empenhado de acordo com a liberação das 
cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o 
Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 13/08/2016 e término em 12/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

 
Manaus, 12 de agosto de 2016. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 070/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): JOÃO BOSCO LOPES BOELHO-ME. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Otorrinolaringologia, conforme 
Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; 
e a alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02095. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$52.783,73 (cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e 
setenta e três centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02482 em 
10/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$7.037,83 (sete mil, trinta e sete reais e 
oitenta e três centavos), referente ao período de 13/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 13/08/2016 e término em 12/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 

Manaus, 12 de agosto de 2016. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 071/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): ANÁLISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO 
BORGES LTDA-ME – ANLAB. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02157. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$162.666,64 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e quatro centavos), podendo ser diminuído ou 
aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02485 em 
10/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$21.688,89 (vinte e um mil, seiscentos e 
oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referente ao período de 
13/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 13/08/2016 e término em 12/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 12 de agosto de 2016. 
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EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 073/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CENTRO DE ACUPUNTURA E FISIOTERAPIA 
DA ZONA LESTE-CAF LTDA – CAF LTDA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Acupuntura e Fisioterapia, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02239. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$26.180,09 (vinte e seis mil, cento e oitenta reais e nove centavos), 
podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos 
segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02487 em 
10/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$3.490,68 (três mil, quatrocentos e noventa 
reais e sessenta e oito centavos), referente ao período de 13/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 13/08/2016 e término em 12/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 12 de agosto de 2016. 

 
 

 
 
 

EXTRATO 
 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 075/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): MICRO LAB LABORATÓRIO DE ANAL E PESQ 
CLIN E BIOL LTDA-EPP – MICRO LAB. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 

serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02357. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$52.239,97 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e 
noventa e sete centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02490 em 
10/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$6.965,33 (seis mil, novecentos e sessenta e 
cinco reais e trinta e três centavos), referente ao período de 13/08/2016 
a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 13/08/2016 e término em 12/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 12 de agosto de 2016. 

 
 

 
 
 

EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE:  4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 077/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CEMPAC-CENTRO DE ELETROFISIOLOGIA, 
MARCAPASSO E ARRITMIAS CARDÍACAS LTDA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Cardiologia e Eletrofisiologia, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/01888. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$232.507,15 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e sete reais e 
quinze centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da 
demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02493 em 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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17/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$25.834,13 (vinte e cinco mil, oitocentos e 
trinta e quatro reais e treze centavos), referente ao período de 
21/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 21/08/2016 e término em 20/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 078/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): M I SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGENS LTDA-
EPP – M I-SERVIÇOS & IMAGENS. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico por Imagem, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/01988. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$213.635,96 (duzentos e treze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e 
noventa e seis centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02494 em 
17/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$23.737,33 (vinte e três mil, setecentos e 
trinta e sete reais e trinta e três centavos), referente ao período de 
21/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 

idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 21/08/2016 e término em 20/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 079/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): IMAM-INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS 
LTDA – CLÍNICA SENSUMED. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico por Imagem, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02046. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$835.959,64 (oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e 
nove reais e sessenta e quatro centavos), podendo ser diminuído ou 
aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02495 em 
17/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$92.884,40 (noventa e dois mil, oitocentos e 
oitenta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao período de 
21/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 21/08/2016 e término em 20/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 081/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): PONTESCLIN CLÍNICA MÉDICA E 
ODONTOLÓGICA LTDA-EPP – PONTESCLIN. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Apoio ao Diagnóstico Laboratorial, 
Apoio ao Diagnóstico por Imagem e Exames Fonoaudiológicos, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02176. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$202.822,63 (duzentos e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e 
sessenta e três centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02496 em 
17/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$22.535,85 (vinte e dois mil, quinhentos e 
trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente ao período de 
21/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo 
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. 
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do 
Contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de 
idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária 
de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 21/08/2016 e término em 20/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 082/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): SUYENE CRISTINA FARIAS CAMILO. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Nutrição, conforme Projeto Básico 
e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a alteração 
do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido contrato, 
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02188. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$10.682,40 (dez mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta 
centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda 
dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE2497 em 17/08/2016, 
com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 
14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos 
do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 04.122.1124.2436.0000 – 
Assistência à Saúde do Servidor e Dependentes; Fonte de Recurso: 
01000000 – Recursos Ordinários; Natureza da Despesa: 33903630 – 
Serviços Médicos e Odontológicos, no valor de R$1.186,93 (um mil, 
cento e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), referente ao 
período de 21/08/2016 a 30/09/2016, ficando o restante a ser 
empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste 
mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da 
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício 
subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de 
Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 21/08/2016 e término em 20/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 083/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): KILDARE CORDEIRO GANEM. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Clínica Geral, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; a 
alteração do endereço da prestação dos serviços de saúde; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02195. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$54.734,71 (cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e 
setenta e um centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em 
função da demanda dos segurados. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02499 em 
17/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$6.081,63 (seis mil, oitenta e um reais e sessenta e três 
centavos), referente ao período de 21/08/2016 a 30/09/2016, ficando o 
restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas 
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio 
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no 
exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo 
Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 21/08/2016 e término em 20/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 084/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): CLEUDER CORDEIRO GANEM. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Ortopedia/Traumatologia, 
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-
MANAUSMED; e a alteração do parágrafo segundo da cláusula 
quinta do referido contrato, preservando-se as demais cláusulas do 
instrumento originário, consoante conteúdo do processo 
nº 2013/4427/4429/02196. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$50.047,64 (cinquenta mil, quarenta e sete reais e sessenta e quatro 
centavos), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda 
dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02501 em 
17/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos e Odontológicos, 
no valor de R$5.560,85 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta 
e cinco centavos), referente ao período de 21/08/2016 a 30/09/2016, 
ficando o restante a ser empenhado de acordo com a liberação das 
cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o 
Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 21/08/2016 e término em 20/08/2017. 

8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 085/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): JOÃO BATISTA DE AGUIAR GOMES-EPP – 
FISIOCENTER-CLÍNICA DE FISIOTERAPIA. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Fisioterapia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02356. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$41.780,00 (quarenta e um mil, setecentos e oitenta reais), podendo 
ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02503 em 
1708/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$4.642,22 (quatro mil, seiscentos e quarenta 
e dois reais e vinte e dois centavos), referente ao período de 21/08/2016 
a 30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 21/08/2016 e término em 20/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3967 | Página 31 
 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE:  3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 087/2013-MANAUSMED. 
2. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): DOCTOR FISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
LTDA-ME – DOCTOR FISIO. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, referente à  prestação de 
serviços de saúde especializados em Fisioterapia, conforme Projeto 
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2013-MANAUSMED; e a 
alteração do parágrafo segundo da cláusula quinta do referido 
contrato, preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário, 
consoante conteúdo do processo nº 2013/4427/4429/02199. 
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de 
R$26.180,09 (vinte e seis mil, cento e oitenta reais e nove centavos), 
podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos 
segurados. 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE02506 em 
17/08/2016, com à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14902 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
04.122.1124.2436.0000 – Assistência à Saúde do Servidor e 
Dependentes; Fonte de Recurso: 01000000 – Recursos Ordinários; 
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e 
Laboratoriais, no valor de R$2.836,18 (dois mil, oitocentos e trinta e seis 
reais e dezoito centavos), referente ao período de 22/08/2016 a 
30/09/2016, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a 
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo 
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será 
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no 
mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início em 22/08/2016 e término em 21/08/2017. 
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/2016 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 118/2016- DIREP/SEMSA 
 

No dia 25 de agosto 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 laboratoriais, para atender as necessidades dos 
estabelecimentos assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus (SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 
096/2016-SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As 

especificações e o termo de referência constantes do respectivo 
Processo Administrativo nº. 2016 1637 3553, 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. 
 
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

11 20 Kit 

Fosfatase Alcalina Cinética para 
determinação quantitativa da ALP no 
soro, acompanhada de reagentes e 
solução padrão ou calibrador, com 
apresentação para o mínimo de 50 
determinações. Volume mínimo da 
reação final: 0,5ml e máximo 2,0ml 

WIENER R$ 60,50 

12 50 Kit 

Magnésio. Kit reagente líquido pronto 
para uso, para determinação quantitativa 
de magnésio no soro ou plasma, pelo 
método colorimétrico. 

WIENER R$ 45,00 

25 2.000 Frasco 

Urofita - tira reativa para detecção 
qualitativa e semi-quantitativa de 
parâmetros urinários, com determinação 
de no mínimo 10 parâmetros, incluindo 
densidade, frasco com 100 tiras. 

WIENER R$ 26,00 

 
Manaus, 25 de agosto de 2016 

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2016 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 120/2016- DIREP/SEMSA 
 

No dia 01 de setembro de 2016, na Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA foram registrados os preços da empresa abaixo 
identificada para eventual contratação, pelo menor preço por lote, de 
empresa para a prestação de serviços de confecção, montagem e 
instalação de móveis planejados, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), resultante do 
Pregão Presencial nº. 034/2016-SCLS/CML/PM, para Sistema de 
Registro de Preços. As especificações e o termo de referência 
constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2015 1637 6353, 
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. 
 
SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES LTDA 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

01 200 M² 

Gaveteiro com 4 gavetas, 
medindo 680alt x 500lar x 
470prof, confeccionado o corpo em 
MDF 25mm, nas cores bege ou 
branco, desmontáveis com todos 
os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, corrediças 
telescópicas, bordas em ABS 
3.0mm com processo de colagem 
hot melt, puxador de aço. A 
aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,38 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

02 200 M² 

Gaveteiro com 2 gavetas, 
medindo 680alt x 500lar x 
470prof, confeccionado o corpo em 
MDF 25mm, nas cores bege ou 
branco, desmontáveis com todos 
os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, corrediças 
telescópicas, bordas em ABS 
3.0mm com processo de colagem 
hot melt, puxador de aço. A 
aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,54 

03 400 M² 

Armário Inferior com 1 prateleira 
e 1 porta, medindo 680alt x 
500lar x 470prof,, confeccionado o 
corpo em MDF 25mm, nas cores 
bege ou branco, desmontáveis com 
todos os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, bordas em 
ABS 3.0mm com processo de 
colagem hot melt, puxador de aço. 
A aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,38 

04 400 M² 

Armário Inferior com 1 prateleira 
e 1 porta, medindo 680alt x 
700lar x 470prof, confeccionado o 
corpo em MDF 25mm, nas cores 
bege ou branco, desmontáveis com 
todos os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, bordas em 
ABS 3.0mm com processo de 
colagem hot melt, puxador de aço. 
A aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,38 

05 400 M² 

Armário Inferior com 1 prateleira 
e 2 porta, medindo 680alt x 
800lar x 470prof, confeccionado o 
corpo em MDF 25mm, nas cores 
bege ou branco, desmontáveis com 
todos os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, bordas em 
ABS 3.0mm com processo de 
colagem hot melt, puxador de aço. 
A aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,38 

06 400 M² 

Armário Inferior com 1 prateleira 
e 2 porta, medindo 680alt x 
900lar x 470prof, confeccionado o 
corpo em MDF 25mm, nas cores 
bege ou branco, desmontáveis com 
todos os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, bordas em 
ABS 3.0mm com processo de 
colagem hot melt, puxador de aço. 
A aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,38 

07 400 M² 

Armário Inferior com 1 prateleira 
e 2 porta, medindo 600alt x 
700lar x 470prof, confeccionado o 
corpo em MDF 25mm, nas cores 
bege ou branco, desmontáveis com 
todos os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, bordas em 
ABS 3.0mm com processo de 
colagem hot melt, puxador de aço. 
A aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,38 

08 400 M² 

Armário Inferior com 1 prateleira 
e 2 porta, medindo 600alt x 
800lar x 350prof, confeccionado o 
corpo em MDF 25mm, nas cores 
bege ou branco, desmontáveis com 
todos os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, bordas em 
ABS 3.0mm com processo de 
colagem hot melt, puxador de aço. 
A aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,38 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

09 400 M² 

Armário Inferior com 1 prateleira 
e 2 porta, medindo 600alt x 
500lar x 350prof, confeccionado o 
corpo em MDF 25mm, nas cores 
bege ou branco, desmontáveis com 
todos os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, bordas em 
ABS 3.0mm com processo de 
colagem hot melt, puxador de aço. 
A aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,38 

10 400 M² 

Armário Inferior com 1 prateleira 
e 2 porta, medindo 600alt x 
900lar x 350prof, confeccionado o 
corpo em MDF 25mm, nas cores 
bege ou branco, desmontáveis com 
todos os elementos de fixação e 
ferragens inclusos (parafusos, 
dobradiças de pressão, bordas em 
ABS 3.0mm com processo de 
colagem hot melt, puxador de aço. 
A aquisição e a instalação deverão 
ser precedidas de elaboração de 
projeto em anexo, modelo em 
conformidade com a área que será 
atendida, sob a supervisão e 
aprovação da Divisão de 
Infraestrutura – DAI/DIINF. 

SVX R$ 276,38 

 
Manaus, 01 de setembro de 2016 

 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 109/2016 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 122/2016- DIREP/SEMSA 
 

No dia 02 de setembro 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 laboratoriais, para atender as necessidades dos 
estabelecimentos assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus (SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 
109/2016-SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As 
especificações e o termo de referência constantes do respectivo 
Processo Administrativo nº. 2016 1637 4104, 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. 
 
SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

09 05 Frasco 

Ágar Baird Parker(BP) - Meio 
desidratado. Uso em laboratório 
de alimentos. Frasco com dados 
de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 
Frasco 500 g. 

KASVI R$ 754,51 

11 02 Frasco 

Ágar Cetrimide - Meio 
desidratado. Uso em laboratório 
de alimentos. Frasco com dados 
de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 
Frasco 500 g. 

KASVI R$ 602,41 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

13 05 Frasco 

Ágar Kligler (KIA). Frasco com 
dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade. Frasco 500 g. 

KASVI R$ 793,17 

18 05 Frasco 

Agar para contagem padrão 
em placa (PCA). Meio em pó 
desidratado.  Frasco com dados 
de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 
Frasco 500 g. 

KASVI R$ 514,16 

26 10 Frasco 

Agar xilose lisina desoxicolato 
(XLD). Meio desidratado.  Frasco 
com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade. Frasco 500 g. 

KASVI R$ 534,64 

 
Manaus, 02 de setembro de 2016 

 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

RESOLUÇÃO N. 019/CME/2016 
APROVADA EM 25.08.2016 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas 
pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 
07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007, 
 

CONSIDERANDO o teor do Art. 23, § 2º e Art. 24, inciso I 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96; 
 

CONSIDERANDO o Processo Nº 030/2016-
CME/MANAUS, de interesse da Secretaria Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer  Nº 024/2016-CME/MANAUS 
da lavra da Conselheira  Cintia Silva Ferreira dos Santos aprovado em 
Sessão Ordinária do dia 25.08.2016. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR o Calendário Escolar  Especial 2016 da 
Escola Municipal  Epitácio Nunes da Fonseca – Educação Infantil. 
 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, no Diário Oficial do Município de Manaus/AM. 
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 25 de agosto de 2016. 
 

 

RESOLUÇÃO N. 020/CME/2016 
EM 25.08.2016 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas 
pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 
07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007. 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo n. 026/CME/2016, 
que trata da Proposta Pedagógica e Estrutura Curricular de Educação 
Integral para o Município de Manaus nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 
 

CONSIDERANDO o Parecer n. 025/2016-CME/MANAUS 
da lavra da Conselheira Ana Cássia Alves Cavalcante  e a Decisão 
Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia 25.08.2016. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR a Proposta Pedagógica e Estrutura 
Curricular de Educação Integral para o Município de Manaus nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. 
 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus/AM. 
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 25 de agosto de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA N. 006/2016-GP/CME/MANAUS 
APROVADA EM 25.08.2016 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis N. 377/96, N. 528, de 07.04.2000  e  N. 1.107,  de 30.03.2007 
e; 
 

CONSIDERANDO a Decisão Plenária aprovada em 
Sessão Ordinária do dia 25/08/2013. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Constituir comissão composta pelos membros 
deste Conselho e Assessoria Técnica, abaixo nominados para sob a 
coordenação do primeiro, alterar a Resolução n. 009/CME/2015 que 
estabelece critérios e normas para a Organização, Credenciamento de 
Instituições Educacionais Públicas e Privadas, Autorização de 
Funcionamento e Renovação de Autorização da Educação Infantil e 
suas fases do Sistema Municipal de Ensino de Manaus. 
 
1. Maria das Graças Alves Cascais – Conselheira; 
2. Paulo Sérgio Machado Ribeiro -  Conselheiro; 
3. Cintia Silva Ferreira dos Santos – Conselheira; 
4. Luiz Carlos Castelo de Oliveira – Assessor Técnico; 
5. Rosilene de Souza Nascimento - Assessora Técnica; 
6. Elaine Ramos da Silva – Assessora Técnica. 
 

Art. 2º  - Estabelecer prazo de 90 (noventa) dias, a contar 
da data de instalação desta Comissão. 
 

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Manaus, 25 de agosto de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 
 

PORTARIA Nº 092/2016 – GS/SEMMASDH 
 

A SUBSECRETÁRIA OPERACIONAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS/SEMMASDH, no uso das atribuições legais conferidas pela 
legislação vigente, 

CONSIDERANDO, o que consta na Portaria Delegada 
nº 030/2016  -  GS/SEMMASDH; 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto 
nº 1.441/2012, de 30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a 
serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de 
descentralização de créditos orçamentários. 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe o Art. 6°, § 3°, do 
Decreto Municipal nº 3.276, de 28.01.2016. 
 

RESOLVE: 
 

Art.1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTRA – SEMINF, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), conforme Anexo Único desta Portaria. 

 

Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto a prestação de serviços de formulação de Projeto Estrutural 
da Construção do Prédio do Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco Social - 
SAICA, que será realizada pela Unidade Gestora Executora 270101 – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA – SEMINF – SEMINF. 

 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de junho de 2016. 
 

Anexo Único da Portaria n° 092/2016-GS/SEMMASDH 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

001 08 422 1063 1113 339039 100 4.000,00 

TOTAL 4.000,00 

 

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
 

Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 01 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 101/2016-GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o 
artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a apuração 
das especificações dos objetos, a otimização do controle de qualidade 
dos bens adquiridos pela Administração Municipal, em cumprimento a 
Lei nº 8.666/93. 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores abaixo identificados, para, 
sob a presidência da primeira, realizar o recebimento, mediante Atesto 
em nota fiscal, fiscalização e acompanhamento dos processos 
nº 2016.15848.15906.0.000981 que tem como objeto a aquisição de 
gênero alimentício (leite em pó), advindo da Ata de Registro de Preços 
do n° 015/2015-GERP/SEMAD, do Pregão Presencial n° 048/2015-
CML/PM, por meio da empresa, H A DE AGUIAR COMERCIAL - ME, no 
valor de R$ 1.987,50 (mil e novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos), visando atender as necessidades desta SEMMAS. 
 

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA 

Márcia Neves Leite Presidente 080.065-1J 

Fábio Mafra Soares Membro 126.128-2A 

Bernadete Araújo da Silva Membro 079.851-7A 

 
II – DETERMINAR que a Comissão rejeite o recebimento, 

no todo ou em parte, dos materiais em desacordo com o contratado. 
 

III – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua 
assinatura. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 09 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

CLARO S/A, inscrita no CNPJ: 40.432.544/0241-60, torna público que 
RECEBEU da SEMMAS a LMO nº 043/2016 sob o processo 
nº 2011/4933/6187/00295, que autoriza a Atividade SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÃO, com a finalidade TELEFONIA MÓVEL CELULAR 
- ERB AMMNS26 com validade de 36 meses, sito na RUA CENTO E 
NOVENTA E CINCO, N. 11, QUADRA 356 – CIDADE NOVA – 
MANAUS/AM, Manaus – Amazonas. 
 
 
 
 

RAIMUNDO NONATO NEVES SOARES torna público que recebeu da 
SEMMAS A LMO nº 177/2016 sob o processo nº 2016. 
15848.15875.0.001208, que autoriza a atividade SERVIÇO, com a 
finalidade FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DO SONORO DO 
VEÍCULO FITA/UNO VIVACE 1,0 COR AMARELA ,PLACA NOV-
5253,PARA REALIZAÇÃO DE “PROPAGANDA VOLANTE”com validade 
de 12 meses, sito na ÁREA URBANA DE MANAUS, Manaus- 
Amazonas. 
 
 
 
 

V D SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTOS LTDA-EPP, 
torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 100/2016 sob o 
processo nº 2016.15848.15875.0.000808, que autoriza a Atividade 
SERVIÇO, com a finalidade COLETA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
DE ESGOTO SANITÁRIO “LIMPA FOSSA NOVO MUNDO” com 
validade de 12 meses, sito no MUNÍCIPIO DE MANAUS, Manaus - 
Amazonas. 
 
 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços Nº. 003/2016, conforme Processo Administrativo Nº. 
2016/1190/6019/00059. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP e a empresa MAMUTE 
CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
3. OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO: supressão e acréscimo de objeto, 
conforme detalhamento no Processo Administrativo n. 2016/1190/ 
6019/00059, visando adequação do quantitativo necessário para atender 
demanda superveniente, com fundamento no permissivo do artigo 65, I, 
“a” c/c §1º da Lei nº 8.666/93 e no Parecer n. 111/2016-GPG/PGM. 
4. VALOR: O valor global do contrato fica acrescido de R$ 23.603,40 
(vinte e três mil seiscentos e três reais e quarenta centavos), equivalente 
a 0,035% do valor total do contrato. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº. 15.452. 
1005.2064.0000 Fonte: 01000000; Natureza da Despesa: 33903978, em 
favor da empresa MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
6. PRAZO: Este Aditivo vigorará a partir de 19/08/2016, permanecendo 
inalterado o prazo do Termo inicial do contrato, que expira em 
02/05/2017. 
 

Manaus, 19 de agosto de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS – SEMINF,  no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final da Assessoria 

Jurídica da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 29.08.2016, 
constantes no Processo nº 2015/17428/17608/00066, relativo à Tomada 
de Preços nº. 04/2016-CML/PM. 

 
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 

com atendimento dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória 
ao interesse público; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 

pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

R E S O L V E: 
 

I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 04/2016-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de infraestrutura, 
contida no Parecer Final da Assessoria Jurídica/CML/PM de 29.08.2016; 

 
II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 

04/2016-CML/PM, para “Reforma do Complexo Esportivo Amadeu 
Teixeira – local Avenida Governador Amazonino Mendes – Santa 
Etelvina”, com prazo de 90 (noventa) dias, à empresa PROJETO 
ENGENHARIA LTDA., vencedora do certame, com valor global de 

R$ 576.110,83 (Quinhentos e setenta e seis mil, cento e dez reais e 
oitenta e três centavos). 

 
III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 
IV – Encaminhar o processo a Subsecretaria de Gestão e 

Planejamento - SEMINF, para demais providências. 
 

Manaus, 09 de setembro de 2016. 

 
 
 
 
Processo n° 2016/17428/17532/00034 
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo 
Administrativo nº 2016/17428/17532/00034 da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura - SEMINF e ainda, o que consta nos Pareceres 
nº 290/2016-AJ/SEMINF, nº 425/2016/PA/PGM e Despacho da 
Subprocuradora Adjunta do Município, fls. 83; 
 

RESOLVE: 
 

Fica declarado INEXIGÍVEL o procedimento Licitatório, 
com fundamento no art. 25, inciso II c/c art. 13 , inciso IV da Lei 
nº 8.666/93, de 21/06/1993, para Contratação de Empresa Especializada 
em Conjunto de Treinamento e sendo ATC (AUTHORIZED TRAINING 
CENTER) Oficial AUTODESK, com fornecimento de material didático, a 
empresa INTRANORTH TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA – EPP. 
 

À consideração do Senhor Subsecretario Municipal de 
Obras Públicas - SEMINF, solicitando ratificação. 
 

Manaus, 02 de setembro de 2016. 

 
 
Pelo exposto acima, ratifico nos termos do art. 26, Caput da Lei 
nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo 
nº 2016/17428/17532/00034, no valor de R$ 139.040,00 (cento e trinta e 
nove mil e quarenta reais). 
 

Manaus, 02 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 016/2016, 
celebrado em 08.09.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
CONSTRUTORA TERRA ANDINA LTDA. 
3.OBJETO: Adequações técnicas e qualitativas de acréscimos e 
decréscimos de serviços da obra de “Reforma do Campo de Futebol de 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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Areia da Colônia Oliveira Machado, localizado na Rua Bertino Miranda 
s/nº - Bairro Colônia Oliveira Machado – Manaus/AM, decorrente do 
Edital de Tomada de Preços nº 051/2015-CML/PM. 
4.VALOR: Fica acrescido o valor em R$ 13.849,84 (treze mil oitocentos 
e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 
aproximadamente a 20% (vinte por cento) e fica decrescido em 
R$ 13.849,84 (treze mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e 
quatro centavos), correspondente a aproximadamente a 20% (vinte por 
cento), valor do Contrato Original. 
5.FUNDAMENTO LEGAL: Pareceres nº. 331/2016-AJ/SEMINF e 
nº 0511/2016-PA/PGM, Despacho do Subprocurador Geral do Município, 
constantes no Processo nº. 2016/17428/17541/00018. 
 

Manaus, 08 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 035/2015, 
celebrado em 08.09.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa D M 
P CONSTRUTORA LTDA. 
3.OBJETO:  Dilatação de prazo ao contrato original, referente a Reforma 
de 500 (quinhentos) Abrigos de Ônibus Padrão SMTU – Lote III, de 
acordo com o Edital de Concorrência Pública nº 009/2015-CML/PM e 
seus anexos. 
4.PRAZO: Fica dilatado o prazo do Contrato por 90 (noventa) dias. 
5.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pareceres nº 349/2016- AJ/SEMINF e  
nº 540/2016-PA/PGM, constantes no Processo Administrativo 
nº 2016/17428/17628/04517. 
 

Manaus, 08 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 036/2015, 
celebrado em 08.09.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa D M  
P CONSTRUTORA LTDA. 
3.OBJETO:  Dilatação de prazo ao contrato original, referente a Reforma 
de 500 (quinhentos) Abrigos de Ônibus Padrão SMTU – Lote IV, de 
acordo com o Edital de Concorrência Pública nº 009/2015-CML/PM. 
4.PRAZO: Fica dilatado o prazo por 90 (noventa) dias. 
5.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pareceres nº 348/2016- AJ/SEMINF e  
nº 539/2016-PA/PGM, constantes no Processo Administrativo 
nº 2016/17428/17628/04516. 
 

Manaus, 08 de setembro de 2016. 

 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Apostilamento nº. 11 ao Contrato nº. 49/2010, 
celebrado em 12.09.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e o CONSÓRCIO 
MINDÚ. 
3.OBJETO: Reajuste da 19ª medição do período de 16/01/2016 a 
31/01/2016 do Contrato nº 049/2010, da Obra de Implantação do Parque 
Linear e Corredor Ecológico, localizado no Igarapé do Mindú – 
Manaus/AM, conforme Concorrência Pública nº 26/2010-CLS/PM. 
4.VALOR: R$ 413.782,33 (Quatrocentos e treze mil, setecentos e oitenta  
e dois reais e trinta e três centavos). 
5.FUNDAMENTO LEGAL: Despacho do Sr. Prefeito de Manaus, fls. 
125, constante do Processo Administrativo n. 2016/17428/17609/00144. 
 

Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

ERRATA 
 

Errata da Portaria nº 146/2016 - SEMINF / GSS, Publicada 
no DOM nº 3965, página 20 emitida em 08/09/2016. 
 
Onde se lê: 
 
Av. João Valério, Rua Pará, Rua Maceió e Av. São Jorge, 
 
Leia-se: 
 
Av. Cosme Ferreira, trecho entre Av. Grande Circular e Rua Perimetral - 
Bairro Aleixo, 
 

Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  ENGENHARIA 
E  FISCALIZAÇÃO  DO  TRÂNSITO 

 
 

PORTARIA N.º 088/2016 - PRE / MANAUSTRANS 

 
O Diretor Presidente DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 

ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS, 
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO c/c Decreto de 28 de outubro de 2015; 

 
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 67, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR, os servidores RAUL VIEIRA LIMA 
JÚNIOR matrícula nº. 60063, NILSON TEIXEIRA DOS SANTOS, 
matrícula, nº. 11213, FIDELIS AGUIAR ANDRADE, matrícula nº 12361, 
suplente: CLAUDOMIR TIBÚRCIO DE CARVALHO, matrícula nº 11362, 
para acompanharem e fiscalizarem, bem como atestarem as Notas 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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Fiscais e Recibos do Contrato nº 008/2016, e seus Termos Aditivos, 
celebrado entre o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do 
Trânsito – MANAUSTRANS e a empresa P S DE ALMEIDA SERVIÇOS 
E REPRESENTAÇÕES, cujo objeto é Aquisição de copos plásticos 
descartáveis para água, confeccionado em poliestireno, atóxico, 
reforçado com frisos laterais, capacidade 180ml, em conformidade com a 
norma NBR 14865 da ABNT, com selo de garantia do IMETRO. Caixa 
com 2.500 unidades, nos quantitativos descriminados no Processo 
Administrativo nº 2016/17269/17285/00099. 

 
II – ESTABELECER que durante o impedimento dos 

fiscais titulares, respondem pelas atribuições desta Portaria os 
respectivos suplentes. 

 
III - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/07/2016. 

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

 
Gabinete da Presidência do Instituto Municipal de 

Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS. 
 

Manaus, 02 de Agosto de 2016. 

 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – 
MANAUSTRANS, no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/MANAUSTRANS, no 
procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 005/2016 – 
CPL/MANAUSTRANS; 

 
CONSIDERANDO, o teor do Parecer nº. 048/2016 

PJU/MANAUSTRANS, datado de 02/09/2016, no Processo 
nº 2016/17269/17285/00031; 

 
CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer vício ou 

irregularidade. 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida nos autos do 
processo administrativo nº 2016/17269/17285/00031, referente ao 
Pregão Presencial nº 005/2016 – CPL/MANAUSTRANS, pelo menor 
preço por item, relativo à Aquisição de dispositivos auxiliares de 
sinalização (cones) e bastões de sinalização (lanterna) para serem 
utilizados nas ações de fiscalização de Trânsito realizadas por este 
MANAUSTRANS, conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital), as 
empresas vencedoras dos itens: Item 01 - PROTEMAC INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE BORRACHA LTDA-ME, com o valor unitário de 
R$ 75,00 (setenta e cinco reais), sendo o valor total licitado do item de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); Item 02 - K.M.P DE 
MORAES – EPP, com o valor unitário de R$ 43,00 (quarenta e três 
reais), sendo o valor total licitado do item de R$ 16.426,00 (dezesseis 
mil, quatrocentos e vinte e seis reais), para o objeto do certame com o 
valor global dos itens de R$ 166.426,00 (cento e sessenta e seis mil, 
quatrocentos e vinte seis reais). 
 

II – DETERMINAR, ao setor competente para emissão da 
respectiva Nota de Empenho nos termos da Lei. 

Manaus, 09 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

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

de Serviços n° 019/2015, a contar de 08.09.2016; 
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º 
07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro 
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, 
inscrita no CNPJ sob n° 00.360.305/0001-04, com sede no SBC 
quadra 4, lotes 3 e 4, Brasília/DF; 

3. OBJETO: inclusão do nome das pessoas autorizadas a emitir 
instruções no Anexo IV do Contrato, de modo a atender a 
padronização do código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas 
para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais; 

4. VALOR GLOBAL: o presente termo aditivo não importa em 
acréscimos ao valor global do contrato; 

5. VIGÊNCIA: o presente termo não importa em nenhuma alteração na 
vigência contratual. 

 
Manaus, 08 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

ERRATA 
 

ERRATA: do Despacho que declarou a Inexigibilidade do 
procedimento licitatório para contratação dos serviços oferecidos pelo 
escritório jurídico Bichara, Barata & Costa Advogados, publicado no 
Diário Oficial do Município de Manaus – DOM, edição 3688 de 14 de 
julho de 2015. 
 
ONDE SE LÊ 
 
Declaro INEXIGIVEL o procedimento licitatório, com fundamento no art. 
24, II c/c art. 13, II, da Lei nº. 8.666/93, para a contratação do escritório 
jurídico Bichara, Barata & Costa Advogados, para prestar os serviços de 
assessoria e consultoria jurídica e representar a Manaus Previdência em 
Assembleias de Fundos de Investimentos localizadas na cidade de São 
Paulo e Rio de Janeiro, no valor global de R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais). 
 
LEIA-SE 
 
Declaro INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, com fundamento no art. 
25, II c/c art. 13, II, da Lei nº. 8.666/93, para a contratação do escritório 
jurídico Bichara, Barata & Costa Advogados, para prestar os serviços de 
assessoria e consultoria jurídica e representar a Manaus Previdência em 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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Assembleias de Fundos de Investimentos localizadas nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro, no valor global de R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais). 
 

Manaus, 08 de setembro de 2016. 

 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº 066/2016/MANAUSCULT 
 
 

Dispõe sobre a substituição e nomeação de 
um membro da Comissão de Seleção, 
mantendo-se as demais disposições e 
nomeados pela Portaria nº 052/2016 de 
18/08/2016. 

 
 

O DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS-
MANAUSCULT no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
inciso IV do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei 
delegada nº 25, de 31 de julho de 2013 e Lei nº 1.975, de 29 de abril de 
2015. 

 
CONSIDERANDO a constituição da Comissão Técnica e 

Comissão de Seleção de avaliação de documentação e julgamento das 
propostas técnicas dos projetos de audiovisual objeto do Edital 
nº 002/2016 publicado no Diário Oficial do Município - DOM de 
29.06.2016, nomeados mediante a Portaria nº 052 de 18/08/2016; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de substituição do 

membro da Comissão de Seleção Representante da área do audiovisual 
com notório conhecimento técnico; 
 

 
R E S O L V E: 

 

 
Art.1º - Nomear, a título de substituição da Representante 

Susy Elaine da Costa Freitas, como novo membro, Abrahim Sena Baze 
Júnior. 

 
Art. 2º - Ficam mantidas todas as demais disposições e 

membros da Comissão de Seleção constantes da vigente Portaria 
nº 052/2016 - MANAUSCULT de 18 de agosto 2016. 
 

Manaus, 08 de setembro de 2016. 
 
 

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

                  
JOSÉ AUGUSTO PINTO CARDOSO 

Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 
em exercício - MANAUSCULT. 

PORTARIA Nº 067/2016 – MANAUSCULT 
 

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DA 
COMISSÃO, INSTITUÍDA PELA PORTARIA 
Nº 048/2016 – MANAUSCULT COM A 
FINALIDADE DE APURAR OS FATOS 
NARRADOS NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 2014/2287/2908/00709. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, em exercício,  
usando das atribuições legais que lhe são conferidas através do Art. 128, 
inciso II c/c o inciso IV do art. 86 da Lei Orgânica do Município de 
Manaus e Lei Delegada nº 25 de 31 de julho de 2013 e, 
 

CONSIDERANDO a importância da continuidade dos 
trabalhos iniciados, bem como ser insuficiente o tempo hábil para o 
cumprimento das finalidades desta Comissão; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de finalizar os trabalhos 
da Comissão até o final do exercício, impreterivelmente; 
 

CONSIDERANDO as justificativas constantes nos 
Processos Administrativos nº 2014/2287/2908/00709 e 
nº 2016/16508/16697/00457, resolve: 
 

DETERMINAR: 
 

Art.1º – Fica prorrogado por noventa (90) dias, a contar de 
21 de setembro de 2016, o prazo de vigência da Comissão instituída 
pela Portaria nº 048/2016, de 22 de junho de 2016, publicada no Diário 
Oficial do Município de Manaus, de 22 de junho de 2016, edição nº 3914 
até 19.12.2016 com a finalidade de apurar os fatos narrados no 
Processo Administrativo nº 2014/2287/2908/00709, 
 

Art. 2º – Os membros da Comissão permanecem os 
definidos na portaria 048/2016 – MANAUSCULT. 
 

Art.3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Gabinete do Diretor-Presidente da Fundação Municipal de 
Cultura Turismo e Eventos – MANAUSCULT em exercício, em 08 de 
setembro de 2016. 
 

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

 
JOSÉ AUGUSTO PINTO CARDOSO 

Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos, em exercício - MANAUSCULT. 

 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO DA ME/EPP 

 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA torna pública a Abertura da Proposta 
de Preço da ME/EPP da TOMADA DE PREÇO Nº 28/2016 - CML/PM, 
cujo objeto refere-se à “REFORMA DA QUADRA COBERTA ANTÔNIO 
PIOLA, LOCALIZADA NA RUA 10 - BAIRRO JAPIIM”, para o dia 
14/09/2016 às 09h. 



 

Manaus, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 
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Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das 
8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou 
6333. 
 

Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados, 
o Resultado do Julgamento das propostas de preço das seguintes 
licitações: 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 30/2016 – CML/PM, cujo objeto refere-se à 
“CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA, COM VIGAS METÁLICAS E 
TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO, NO CONJUNTO NOVA 
REPÚBLICA, LOCALIZADO NA RUA "A", CONJUNTO NOVA 
REPÚBLICA, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL - MANAUS/AM”. 
 
CLASSIFICADAS: 1º lugar - CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, 2º 
lugar - M C W CONSTRUÇÕES COMÉRCIO TERRAPLANAGEM LTDA 
e em 3º lugar - METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E 
COMÉRCIO LTDA. 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 31/2016 – CML/PM, cujo objeto refere-se à 
“CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA, COM VIGAS METÁLICAS E 
TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO, NA ALAMEDA DA PAZ - 
BAIRRO NOVA ESPERANÇA - MANAUS/AM”. 
 
CLASSIFICADAS: 1º lugar - CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA e 
em 2º lugar - METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E 
COMÉRCIO LTDA. 
 

As Atas de Julgamento das Propostas de Preço 
encontram-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. 
 

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

Manaus, 12 de setembro de 2016. 

 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados, 
o Resultado do Julgamento das seguintes licitações: 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA NOVA DOCUMENTAÇÃO E DA 
PROPOSTA DE PREÇO 
TOMADA DE PREÇO Nº 35/2016 – CML/PM, cujo objeto refere-se à 
“IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA HIBRIDA AO AR LIVRE NA 
ROTATÓRIA DO NÚCLEO 23 - LOCALIZADA NA ROTATÓRIA DO 
NÚCLEO 23 - BAIRRO CIDADE NOVA”. 
 
HABILITADA E CLASSIFICADA: COMPASSO CONSTRUÇÕES E 
REFORMAS PREDIAIS LTDA. 
 
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES E 
PROPOSTAS DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇO Nº 36/2016 – CML/PM, cujo objeto refere-se à 
“IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA HIBRIDA AO AR LIVRE NO 
CONJUNTO RENATO SOUZA PINTO II, LOCALIZADO NA RUA "S" NO 
CONJUNTO RENATO SOUZA PINTO II - BAIRRO CIDADE NOVA”. 
 
HABILITADA E CLASSIFICADA: SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS, 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – ME. 
 
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES E 
PROPOSTAS DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇO Nº 37/2016 – CML/PM, cujo objeto refere-se à 
“REFORMA E AMPILAÇÃO DA SALA DE ESPERA PARA OS EXAMES 
DE ULTRASSONAGRAFIA, MAMOGRAFIA, RAIO X E FISIOTERAPIA 
DA POLICLÍNICA DR. ANTÔNIO RÊIS - LOCAL: RUA SÃO LÁZARO, 
S/Nº - BAIRRO SÃO LÁZARO”. 
 
HABILITADA E CLASSIFICADA: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. 
 

As Atas de Julgamento encontram-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, 12 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
 

A Subcomissão de Licitação da Área de Saúde/CML da 
Prefeitura de Manaus, no uso de suas atribuições legais, avisa aos 
interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO, abaixo relacionado, FICA 
SUSPENSO, em razão do esclarecimento e impugnação apresentada 
pela empresa BIOQUALY COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, para revisão e adequação do Termo de 
Referencia. 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 121//2016 – SCLS/CML/PM 
OBJETO: Eventual aquisição, pelo menor preço por item, de 
Suplementos Nutricionais, para atender as necessidades da Maternidade 
Dr. Moura Tapajoz da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 
(SEMSA). 
Abertura das Propostas: 12.09.2016 às 10:00h (horário de Brasília). 
 

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 10h às 
16h (horário de Brasília). 
 

Manaus-AM, 09 de setembro de 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


