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Poder Executivo 

 

 

 

LEI Nº 2.343, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 
 

DESIGNA a Avenida Professor Nilton Lins 
como Polo Gastronômico da cidade de 
Manaus. 

 
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 Fica designada a Avenida Professor Nilton Lins 
como Polo Gastronômico da cidade de Manaus. 

 
Parágrafo único. Consideram-se como Polo 

Gastronômico as aglomerações urbanas caracterizadas por estarem 
localizadas em locais de alto fluxo comercial, em que o comércio 
gastronômico se desenvolveu a ponto de se tornar um importante fator 
econômico, social e cultural da identidade local. 

 
Art. 2.º (VETADO). 
 
Art. 3.º Demais critérios regulatórios são de competência 

do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Manaus, 09 de outubro de 2018. 
 

              
 

 
 
 

LEI Nº 2.344, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 

 
ALTERA a Lei n. 2.333, de 23 de julho de 
2018, 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 caput do art. 2.º da Lei n. 2.333, de 23 de julho 
de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2.° Fica o Poder Executivo autorizado a vincular à 
operação de crédito de que trata esta Lei, em caráter 
irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as 
receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, 
alínea “b”, complementadas pelas receitas tributárias 
estabelecidas no artigo 156, nos termos do § 4.º do art. 
167, todos da Constituição Federal, bem como outras 
garantias admitidas em direito”. 
 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 09 de outubro de 2018. 

 
 

 
 
 
 
 

LEI Nº 2.345, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 
 

ALTERA a Lei n. 2.246, de 22 de setembro 
de 2017, 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.° A Lei n. 2.246, de 22 de setembro de 2017, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 2.° Fica o Poder Executivo autorizado a vincular à 
operação de crédito de que trata esta Lei, em caráter 
irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as 
receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, 
alínea “b”, complementadas pelas receitas tributárias 
estabelecidas no artigo 156, nos termos do § 4.º do art. 
167, todos da Constituição Federal, bem como outras 
garantias admitidas em direito”. 
 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Manaus, 09 de outubro de 2018. 
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LEI Nº 2.346, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 
 

CRIA o cargo que especifica 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 Fica criado o cargo de Secretário Extraordinário, 
vinculado ao Gabinete do Prefeito. 

 
Art. 2.º Compete ao Secretário Extraordinário: 
I – assessorar o Prefeito no desempenho de suas 

atribuições, mediante a proposição de diretrizes de articulação política 
para a consolidação do desenvolvimento institucional, bem como o 
cumprimento das deliberações de estratégia política emanadas pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal; 

II – assistir e assessorar o Prefeito no relacionamento com 
as autoridades e o público em geral, com os órgãos e entidades da 
Administração Municipal e com os Governos Federal, Estaduais e 
Municipais; e 

III – representar, institucionalmente, o Município na Capital 
Federal perante os órgãos governamentais e as agências de 
desenvolvimento, nacionais e internacionais. 

 
Art. 3.º O subsídio do Secretário Extraordinário será o 

estabelecido na Lei n. 202, de 23 de dezembro de 2008. 
 
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 09 de outubro de 2018. 

 
 

 
LEI Nº 2.347, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 

 
ALTERA o item 09 do Anexo Único da Lei n. 
597, de 8 de junho de 2001, 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 Fica alterado o item 09 do Anexo Único da Lei n. 
597, de 8 de junho de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

N. DE ORDEM ESCOLA N. DE SALAS ENDEREÇO INÍCIO 

09 
Escola Municipal Governador 

Gilberto Mestrinho 
5 

Rua I, Quadra n. 35, 
s/n., Armando Mendes 

2001 

 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3.º Fica revogada a Lei n. 1.506, de 21 de setembro 

de 2010. 
 

Manaus, 09 de outubro de 2018. 

 

LEI Nº 2.348, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 
 

ALTERA a nomenclatura de logradouros 
públicos 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 alteradas as nomenclaturas dos logradouros 
públicos constantes no Anexo Único desta Lei. 

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

 
Manaus, 09 de outubro de 2018. 

 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

DENOMINAÇÃO ATUAL NOVA DENOMINAÇÃO BAIRRO CEP 

Rua Alfredo Nascimento 
Rua Dr. Samuel Isaac 

Aguiar 
Aleixo 69083-002 

Rua Alfredo Nascimento 
Rua Deputado Ulysses 

Silveira Guimarães 
Mauazinho 69075-728 

Rua Amazonino Mendes 
Rua Governador Gilberto 

Mestrinho 
Colônia Antônio 

Aleixo 
69008-420 

Rua Amazonino Mendes 
Rua Dra. Tarcila Prado de 

Negreiros Mendes 
Dom Pedro I 69042-620 

Rua Amazonino Mendes 
Rua Armando de Souza 

Mendes 
Zumbi dos 
Palmares 

69084-010 

Rua Eduardo Braga 
Rua Dorothéa de Souza 

Braga 
Jorge Teixeira 69088-175 

Rua Eduardo Braga Rua Ajuricaba Santa Etelvina 69059-849 

 
 
 
 

LEI Nº 2.349, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 
 

ALTERA a Lei n. 2.195, de 29 de dezembro 
de 2016, 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.° Fica alterado o art. 1.º da Lei n. 2.195, de 29 de 
dezembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1.º... 
... 
XI – empreendedorismo”. 
 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 09 de outubro de 2018. 
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LEI Nº 2.350, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 
 

ESTABELECE normas regulamentares 
sobre procedimento administrativo de 
apuração de infrações administrativas 
cometidas por licitantes e contratados da 
Administração, institui, no âmbito do 
município de Manaus, a Comissão 
Permanente de Ética e Disciplina nas 
Licitações e Contratos (CED/LC), 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: 
 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE 

DE ÉTICA E DISCIPLINA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS (CED/LC) 
 

Art. 1.º Fica criada, no âmbito do município de Manaus, a 
Comissão Permanente de Ética e Disciplina nas Licitações e Contratos 
(CED/LC), órgão colegiado, de caráter permanente, vinculado à 
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno (Semef), com as finalidades específicas para apuração e 
aplicação de sanções administrativas aos licitantes, aos beneficiários de 
Atas de Registro de Preços, aos contratados e aos fornecedores em 
geral. 

 
Art. 2.º A CED/LC será composta por servidores públicos, 

com, no mínimo, um servidor estatutário efetivo, sendo um presidente, 
com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, e dois membros, com 
formação superior em curso de Direito, indicados pelo Secretário da 
Semef e designados por ato do Chefe do Poder Executivo, sendo 
assessorada por um representante da Procuradoria-Geral do Município 
(PGM). 
 

§ 1.º O mandato dos membros, incluindo o do presidente, 
será de dois anos, admitida apenas uma recondução. 

 
§ 2.º A dispensa dos seus membros antes do término do 

mandato dar-se-á mediante justificativa. 
 
§ 3.º A ausência injustificada a duas reuniões consecutivas 

ou a três alternadas no mês importará na perda do mandato de membro. 
 
§ 4.º A Comissão só poderá deliberar com o quórum 

completo. 
 
§ 5.º A representação da PGM será exercida por um 

procurador do quadro efetivo, indicado pelo Procurador-Geral do 
Município. 

 
Art. 3.º Como retribuição pelos encargos especiais 

estabelecidos nesta Lei, serão atribuídos jetons de natureza 
indenizatória, limitado a vinte sessões mensais ordinárias, com valor 
unitário de: 

 

I – 1,96 UFM para o presidente; 
 

II – 1,47 UFM para demais membros e representante da 
PGM. 

 
§ 1.º Os membros responderão solidariamente por todos 

os atos praticados pelo Colegiado, salvo se posição individual divergente 
estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na 
reunião em que houver sido tomada a decisão. 

 
§ 2.º Havendo impedimento, os membros da Comissão 

serão substituídos por seus suplentes, designados no mesmo ato que os 
titulares e obedecidos os mesmos requisitos. 

Art. 4.º O Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno expedirá normas complementares 
relativas ao funcionamento da Comissão Permanente de Ética e 
Disciplina nas Licitações e Contratos (CED/LC), observadas as 
disposições desta Lei. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 5.º Esta Lei dispõe sobre o procedimento 

administrativo de apuração de infrações administrativas cometidas por 
licitantes, por beneficiários de atas de registro de preços, por contratados 
e fornecedores em geral, e sobre a aplicação de sanções administrativas 
fundamentadas no art. 87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e no 
art. 44 do Decreto n. 2.715, de 29 de janeiro de 2014. 

 
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se, também, 

às contratações celebradas por dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
 
Art. 6.º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
I – infrações administrativas: descumprimento voluntário de 

uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é 
decidida por uma autoridade no exercício de função administrativa; 

II – licitantes: pessoa física ou jurídica que participa de 
licitação; 

III – beneficiários de atas de registro de preços: licitante 
vencedor que, regularmente convocado, assina a Ata de Registro de 
Preços, nos termos da legislação pertinente, alusiva ao Sistema de 
Registro de Preços, no âmbito municipal; 

IV – contratados: pessoa física ou jurídica que firma 
contrato com a Administração Pública Municipal; 

V – fornecedores: pessoa física ou jurídica participante 
de licitação realizada pela administração pública municipal; 
beneficiário de ata de registro de preços; convenente; ou quem 
mantenha ou tenha mantido relação jurídica com a Administração 
Pública Municipal, ressalvados os casos específicos previstos em atos 
normativos; 

VI – servidores estatutários efetivos: servidor ocupante de 
cargo público de provimento efetivo, regido pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus; 

VII – jetons: gratificação pela participação em reuniões de 
órgãos de deliberação; 

VIII – órgão e entidade: unidade integrante da estrutura da 
Administração Direta e Indireta Municipal; 

IX – autoridade competente: agente público investido da 
competência de instaurar o procedimento administrativo. 

 
Art. 7.º Respeitado o devido processo legal e comprovada 

a responsabilidade do infrator na inexecução contratual, no 
descumprimento das obrigações decorrentes de Ata de Registro de 
Preços ou das cláusulas do certame licitatório ou contratual, ser-lhe-á 
aplicada a penalidade adequada, em consonância com a Lei n. 8.666, de 
1993. 

 

CAPÍTULO III 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 
Seção I 

Do Início do Processo 
 

Art. 8.º Verificado o descumprimento dos compromissos 
assumidos com a Administração Pública Municipal, bem como das 
cláusulas contratuais ou cometimento de atos visando a fraudar os 
objetivos de licitação, o Presidente da Comissão Municipal de Licitação 
(CML), o Pregoeiro, o responsável pela compra, quando se tratar de 
compra direta, ou o servidor responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução do objeto do contrato, conforme o caso, 
enviará comunicação do fato ao Presidente da CED/LC, contendo: 

I – o relato da conduta irregular praticada pelo licitante, 
beneficiário da ata de registro de preços, contratado, ou qualquer pessoa 
que tenha estabelecido relação jurídica com a Administração Pública, 
ressalvados os casos específicos previstos em atos normativos; 

II – a(s) cláusula(s) infringida(s) do instrumento 
convocatório ou do contrato, bem como os procedimentos infringidos do 
Sistema de Registro de Preços nos termos da legislação pertinente no 
âmbito municipal; 
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III – os motivos que justificam a incidência de penalidade 
administrativa. 

 
Art. 9.º A CED/LC procederá à devida instauração do 

processo administrativo, que conterá: 
 
I – a identificação dos autos do processo administrativo 

original da licitação, da Ata de Registro de Preços, do contrato ou de 
outro instrumento que tenha estabelecido relação jurídica com a 
Administração Pública Municipal que supostamente tiveram suas regras 
ou cláusulas descumpridas pelo infrator; 

 
II – a menção às disposições legais aplicáveis ao 

procedimento para apuração de responsabilidade. 

 
Seção II 

Da Comunicação dos Atos 

 
Art. 10. A CED/LC notificará o fornecedor, dando-lhe 

ciência dos seguintes atos: 
 
I – dos despachos, das decisões ou de outros atos que lhe 

facultem oportunidade de manifestação nos autos ou lhe imponham 
deveres, restrições ou sanções; 

 
II – das decisões sobre quaisquer pretensões por ele 

formuladas. 
 
§ 1.º Em regra, a notificação far-se-á por ofício, com o 

respectivo protocolo de recebimento. 
 
§ 2.º Em se tratando de fornecedor localizado fora do 

município de Manaus, far-se-á a notificação pelo correio, via carta 
registrada com Aviso de Recebimento (AR). 

 
§ 3.º Far-se-á notificação por edital, publicado no Diário 

Oficial do Município, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 
que o fornecedor ou seu representante se encontrar, ou quando resultar 
frustrada a notificação de que trata o § 1.º deste artigo. 

 
Art. 11. A notificação dos atos será dispensada nos 

seguintes casos: 
 
I – quando praticados na presença do fornecedor ou do 

seu representante; 
 
II – quando o fornecedor ou seu representante revelar 

conhecimento de seu conteúdo, manifestado expressamente no 
procedimento. 

 
Seção III 

Do Regime dos Prazos 

 
Art. 12. Os atos do processo devem realizar-se em dias 

úteis, no horário normal de funcionamento do órgão. 
 
Art. 13. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
§ 1.º Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o 

recebimento da notificação. 
 
§ 2.º Considerar-se-á prorrogado o prazo, até o primeiro 

dia útil seguinte, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, 
ou dia em que não houver expediente na Comissão, ou for encerradas 
as atividades da CED/LC antes do horário normal. 

 
Art. 14. O procedimento administrativo deverá estar 

concluído em até noventa dias da sua instauração, salvo imposição de 
circunstâncias excepcionais. 

 
Parágrafo único. A excepcionalidade a que se refere o 

caput deste artigo deverá ser justificada, pela comissão responsável 
pelo procedimento, ao gestor da Semef em até cinco dias úteis antes da 
expiração do prazo. 

Seção IV 
Da Instrução 

 
Art. 15. No caso de aplicação das sanções previstas nos 

incisos I a III do caput do art. 20 desta Lei, o fornecedor será notificado 
para apresentar defesa no prazo de cinco dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação. 

 
§ 1.º A notificação deverá conter: 
 
I – identificação do fornecedor e da autoridade que 

instaurou o procedimento; 
 
II – finalidade da notificação; 
 
III – prazo e local para apresentação da defesa; 
 
IV – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes; 
 
V – a informação da continuidade do processo 

independentemente da manifestação do fornecedor. 
 

§ 2.º As notificações serão nulas quando feitas sem a 
observância das prescrições legais, mas a resposta do infrator supre sua 
irregularidade. 

 
§ 3.º No caso de aplicação da sanção prevista no inciso IV 

do caput do art. 20 desta Lei, o prazo para a defesa do infrator é de dez 
dias a contar do recebimento da notificação. 

 
Art. 16. É facultado ao fornecedor juntar documentos e 

pareceres, requerer providências, assim como aduzir alegações 
referentes à matéria objeto do processo. 

 
§ 1.º Os elementos probatórios deverão ser considerados 

na motivação do relatório e da decisão. 
 
§ 2.º As provas ou providências propostas pelo fornecedor 

somente poderão ser recusadas quando ilícitas, impertinentes, 
desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

 
Art. 17. Ao fornecedor é atribuído provar os fatos e as 

situações alegados, sem prejuízo da autoridade processante averiguar 
as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à 
formação do seu convencimento. 
 

Seção V 
Do Relatório 

 
Art. 18.  Concluída a instrução, seguir-se-á o relatório, 

peça informativa e opinativa, que conterá o resumo do procedimento, 
sendo acrescido de proposta fundamentada de decisão. 

 
Parágrafo único. O relatório será apresentado pela CED/LC 

no prazo máximo de cinco dias úteis a contar do término da instrução. 
 

Seção VI 
Da Decisão 

 

Art. 19. A decisão conterá as razões fáticas e jurídicas que 
a fundamentem, pondo fim ao processo administrativo. 

 
§ 1.º As questões suscitadas no procedimento e que não 

tenham sido decididas em momento anterior serão resolvidas na 
decisão. 

 
§ 2.º A decisão será proferida pelo gestor da Semef no 

prazo de dez dias, a contar do recebimento do relatório. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Art. 20. Aos fornecedores que descumprirem total ou 

parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública 
Municipal e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os 
objetivos da licitação serão aplicadas as seguintes sanções: 
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I – advertência: comunicação formal ao fornecedor, 
advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras 
obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere prazo 
para a adoção das medidas corretivas cabíveis; 

 

II – multa: deverá ser prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato, observados os seguintes limites máximos: 

a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre 
a etapa do cronograma físico de obras não cumprido; 

b) dez por cento sobre o valor total ou parcial da obrigação 
não cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho 
ou documento equivalente. 

 

III – suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 
dois anos; 

 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso III deste artigo. 
 

§ 1.º O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II 
deste artigo, será descontado do valor da garantia prestada, retido dos 
pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, 
sendo corrigido monetariamente, a partir do termo inicial, até a data do 
efetivo recolhimento. 

 
§ 2.º A pena de multa poderá ser aplicada 

cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos 
constantes desta Lei. 

 
§ 3.º Concluído o processo e não havendo pagamento da 

multa estabelecida, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da 
Fazenda Pública. 

 
§ 4.º A contagem do período de atraso na execução dos 

ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do 
encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

 
§ 5.º A suspensão temporária impedirá o fornecedor de 

licitar e contratar com a Administração Pública pelos seguintes prazos: 
 
I – seis meses, nos casos de: 
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 

doze meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas 
no prazo determinado pela Administração; 

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria 
fornecida ou do serviço prestado. 

 
II – doze meses, nos casos de retardamento imotivado da 

execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de 
bens; 

 
III – vinte e quatro meses, nos seguintes casos: 
a) entregar, como verdadeira, mercadoria falsificada, 

adulterada, deteriorada ou danificada; 
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de 

bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração; 
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de 

licitação no âmbito da Administração Pública Municipal; ou 
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio 

doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo. 
 
§ 6.º Será declarado inidôneo, ficando impedindo de licitar 

ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o 
infrator que: 

 
I – não regularizar a inadimplência contratual nos prazos 

estipulados nos incisos do § 5.º deste artigo; ou 

II – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado. 

 
§ 7.º Na modalidade pregão, ao fornecedor que, 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal será 
aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o 
Município por prazo não superior a cinco anos, sem prejuízo de multas e 
das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza 
e a gravidade da falta cometida. 

 
Art. 21. A aplicação das sanções administrativas previstas 

no § 7.º e nos incisos I a IV do caput do art. 20 desta Lei é de 
competência do gestor da Semef. 

 
Art. 22. O gestor da Semef, quando aplicar as sanções 

estabelecidas no § 7.º e nos incisos III e IV do caput do art. 20 desta Lei, 
determinará a publicação do extrato de sua decisão no Diário Oficial do 
Município, o qual deverá conter: 

 
I – nome ou razão social do fornecedor e número de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 
II – sanção aplicada, com os respectivos prazos de 

impedimento; 
 
III – órgão e autoridade que aplicou a sanção; 
 
IV – número do processo; e 
 
V – data da publicação. 

 
CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
Art. 23. Dos atos da CED/LC cabe representação no prazo 

de cinco dias úteis, a contar da notificação do ato. 
 
Art. 24. É facultado ao fornecedor interpor recurso contra a 

aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, 
no prazo de cinco dias úteis, a contar da ciência da respectiva 
notificação. 

 
Parágrafo único. O gestor da Semef poderá reconsiderar 

sua decisão no prazo de cinco dias úteis ou, nesse mesmo prazo, 
remetê-la ao Chefe do Poder Executivo para que se manifeste acerca do 
recurso interposto. 

 
Art. 25. Cabe pedido de reconsideração do ato do gestor 

da Semef que aplicar a penalidade de declaração de inidoneidade, no 
prazo de dez dias úteis da notificação do ato. 

 
Art. 26. Nas licitações efetuadas na modalidade carta 

convite, o prazo estabelecido no caput do art. 23 desta Lei será de dois 
dias úteis. 

 
Art. 27. Os recursos previstos nesta Lei não terão efeito 

suspensivo. 

 
CAPÍTULO VI 

DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE  
LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO  

PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Art. 28. Fica instituído o Cadastro de Fornecedores 

Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal 
(CADFIM). 

 
Parágrafo único. Compete à CED/LC organizar e manter 

o CADFIM, promovendo sua divulgação. 
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Art. 29. Será incluída no CADFIM a pessoa física ou 
jurídica apenada com as sanções previstas no § 7.º e nos incisos III e IV 
do caput do art. 20 desta Lei. 

 
Parágrafo único. O fornecedor que, na data de entrada 

em vigor desta Lei, esteja cumprindo penalidade prevista nos incisos III 
ou IV do art. 87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 29 da 
Lei Municipal n. 2.715, de 29 de janeiro de 2014, será imediatamente 
incluído no CADFIM. 

 
Art. 30. Fica assegurado aos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal o livre acesso ao CADFIM. 
 
Art. 31. Os responsáveis pela realização de licitações no 

âmbito da Administração Pública Municipal consultarão o CADFIM em 
todas as fases do procedimento licitatório, tomando as providências 
necessárias para que sejam excluídas do certame as pessoas físicas ou 
jurídicas nele inscritas. 

 
Parágrafo único. Os ordenadores de despesa deverão 

diligenciar para que não sejam firmados contratos com as pessoas 
físicas ou jurídicas inscritas no CADFIM, inclusive aqueles decorrentes 
de procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

 
Art. 32. A Administração rescindirá unilateralmente os 

contratos com as pessoas físicas ou jurídicas penalizadas com as 
sanções previstas no § 7.º e nos incisos III e IV do caput do art. 20 desta 
Lei. 

 
Parágrafo único. A rescisão de que trata o caput deste 

artigo será efetivada no prazo de até noventa dias da publicação da 
sanção quando a paralisação do fornecimento de bens ou da prestação 
de serviços, objeto da contratação, puder gerar prejuízos para a 
Administração ou para os administrados. 

 
Art. 33. O saneamento integral da inadimplência contratual 

que deu origem à inclusão da pessoa física ou jurídica no CADFIM 
determinará a sua imediata exclusão do Cadastro e o restabelecimento 
do direito de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal, observado o cumprimento do prazo da penalidade 
imposta com base no inciso III do art. 87 da Lei Federal n. 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 34. As despesas decorrentes da operacionalização 

desta Lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento da 
Semef, órgão responsável pelo suporte administrativo, financeiro e 
operacional. 

 
Art. 35. Os procedimentos administrativos constantes dos 

artigos 8.º a 33 desta Lei poderão ser regulamentados por meio de 
Decreto. 

 
Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Manaus, 09 de outubro de 2018. 

 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

FUNÇÃO QUANTIDADE RETRIBUIÇÃO 

Presidente 1 1,96 UFM/Sessão 

Membro 2 1,47 UFM/Sessão 

Representante PGM 1 1,47 UFM/Sessão 

LEI Nº 2.351, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 
 

ALTERA dispositivos da Lei n. 1.933/2014 – 
Programa Bolsa Pós-Graduação (PBPG). 

 
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: 
 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1.° A Lei n. 1.933, de 19 de novembro de 2014, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 1.º (...) 
 
Parágrafo único.  As IES poderão participar do PBPG 
visando precipuamente, à consecução de seus objetivos 
institucionais. 
 

(...) 
 

Art. 3.º (...) 
 

IV – ter renda familiar per capita não excedente a três 
salários mínimos e meio; 
 
(...) 
 
Art. 5.º (...) 
I – integral: correspondente a cem por cento do valor do 
curso do candidato que possuir renda per capita não 
excedente a dois salários mínimos e meio; ou 
II – parcial: correspondente a setenta e cinco por cento ou 
cinquenta por cento do valor do curso do candidato que 
possuir renda per capita não excedente a três salários 
mínimos e meio”. 
 

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

Manaus, 09 de outubro de 2018. 

             
 
 

LEI Nº 2.352, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 
 

DISPÕE sobre as regras para o parcelamento 
e reparcelamento de créditos tributários e não 
tributários pertencentes ao Município de 
Manaus 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: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1.° Esta Lei estabelece as regras para o parcelamento 
e reparcelamento dos créditos tributários e não tributários pertencentes 
ao Município de Manaus, decorrentes de cobrança administrativa e de 
cobrança judicial. 
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§ 1.º São de natureza tributária os créditos provenientes de 
obrigações relativas aos tributos, inclusive os acréscimos legais e as 
multas. 

 
§ 2.º São de natureza não tributária os demais créditos 

decorrentes de obrigações de qualquer origem ou modalidade, exceto as 
tributárias, devidos à Fazenda Pública Municipal. 

 
Art. 2.º Para efeito desta Lei, considera-se: 
I – parcelamento: pactuação do contribuinte com o Município 

de Manaus para pagamento em parcelas de créditos tributários ou não 
tributários em atraso, que não possua em seu montante crédito que tenha 
sido objeto de parcelamento anterior, observados os termos desta Lei e 
demais condições previstas em Regulamento; 

 
II – reparcelamento: pactuação do contribuinte com o 

Município de Manaus para pagamento em parcelas de créditos tributários 
ou não tributários em atraso, que possuam em seu montante créditos que 
tenham sido objeto de outro parcelamento não integralmente quitado, ainda 
que haja inclusão de novos créditos, nos termos previstos nesta Lei e 
demais condições previstas em regulamento. 

 
CAPÍTULO II 

DO PEDIDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO 

 
Art. 3.º O parcelamento e o reparcelamento dos créditos 

tributários poderão ser realizados diretamente nos postos de atendimento 
da Prefeitura ou pela rede mundial de computadores, por meio do Domicílio 
Tributário Eletrônico (DT-e) ou do Portal de Serviços da Prefeitura. 

 
Art. 4.º A formalização do pacto será efetivada mediante 

assinatura prévia do Termo de Desistência de Impugnação e de Recurso 
Administrativo e Judicial, de Confissão de Dívida e de Pedido de 
Parcelamento, e do pagamento do sinal. 

 
Art. 5.º Regulamento do Chefe do Poder Executivo 

disciplinará os modelos a serem utilizados para o termo exigido no art. 4.º 
desta Lei, e demais documentos necessários para formalização do pacto. 

 
Art. 6.° Para os débitos tributários superiores a mil 

Unidades Fiscais do Município (UFMs), poderá ser exigida garantia 
bancária para a efetivação do parcelamento ou reparcelamento, 
obedecidas as regras regulamentares. 

 
CAPÍTULO III 

DAS REGRAS GERAIS DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO 

 
Seção I 

Das Premissas 

 
Art. 7.° As pactuações de parcelamentos e 

reparcelamentos deverão observar as seguintes premissas: 
I – créditos de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida 

ativa, cujo fato gerador tenha ocorrido até o dia 31 de dezembro do ano 
anterior à pactuação, exceto na hipótese prevista no § 1.º deste artigo; 

II – quantidade máxima de sessenta parcelas mensais para 
os demais parcelamentos ou reparcelamentos; 

III – pagamento obrigatório de sinal, que corresponderá à 
primeira parcela, cujo valor não poderá ser inferior às demais parcelas 
pactuadas; 

IV – valor das demais parcelas fixas, sem a incidência de 
juro futuro, com a atualização anual pelo mesmo índice que reajustar a 
Unidade Fiscal do Município (UFM); 

V – não alcançará o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza Retido na Fonte (ISSRF). 

 
§ 1.º Admitir-se-á o parcelamento do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no mesmo exercício fiscal em 
que tenha ocorrido o fato gerador, desde que não sejam incluídos os 
créditos de outro exercício fiscal e que sejam obedecidas todas as 
demais regras estabelecidas nesta Lei e em regulamento. 

 
§ 2.º O contribuinte não poderá efetuar, no mesmo 

exercício fiscal, mais de um parcelamento dos créditos de que trata o § 
1.º deste artigo. 

§ 3.º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Retido na Fonte (ISSRF) devido e não recolhido não poderá ser 
parcelado ou reparcelado, inclusive na hipótese do § 1.º deste artigo, 
mesmo que o parcelamento tenha sido possível em programas 
específicos de recuperação fiscal anteriores à edição desta Lei. 

 
§ 4.º No caso de créditos tributários previstos no art. 6° 

desta Lei, poderá ser admitida a quantidade máxima de cem parcelas 
mensais para parcelamentos ou reparcelamentos, obedecidas as demais 
regras desta Lei e respectivo regulamento. 

 
Seção II 

Da Segregação dos Créditos Tributários 

 
Art. 8.º O parcelamento e o reparcelamento descritos no 

art. 2.º desta Lei serão individualizados por inscrição mercantil ou 
matrícula imobiliária, observando-se os seguintes critérios: 

I – segregar-se-ão os créditos tributários: 
a) por espécie; 
b) inscritos dos não inscritos em dívida ativa; 
c) por Auto de Infração e Intimação; e 
d) por Notificação de Lançamento do ISSQN. 
 
II – para créditos de natureza não tributária, adotar-se-á 

regramento próprio disciplinado em regulamento. 
 

Parágrafo único. Os créditos lançados por Auto de 
Infração e Intimação ou por Notificação de Lançamento do ISSQN 
poderão compor um único parcelamento ou reparcelamento, respeitada 
a segregação disposta nas alíneas “a” e “b” do inciso I deste artigo. 

 
Seção III 

Da Quantidade de Parcelamentos e Reparcelamentos 

 
Art. 9.º Admitir-se-á um total de, no máximo seis 

parcelamentos e/ou reparcelamentos ativos, por inscrição mercantil ou 
matrícula imobiliária. 

 
§ 1.º Não se admitirá o reparcelamento de créditos 

tributários que já tenham sido objeto de mais de dois reparcelamentos 
anteriores. 

 
§ 2.º Para efeito do limite de parcelamentos disposto neste 

artigo, não será considerado parcelamento aquele disponibilizado como 
alternativa à cota única, nos tributos lançados de ofício no exercício 
vigente. 

 
§ 3.º É vedado o fracionamento do crédito tributário 

lançado de ofício em mais de um parcelamento ou reparcelamento. 
 

§ 4.º Não se incluem, nos limites descritos no caput deste 
artigo, os parcelamentos ou reparcelamentos ativos, os Autos de 
Infração e Intimação e as Notificações de Lançamento do ISSQN, 
obedecidas as regras do § 1.º deste artigo. 

 
Seção IV 

Do Cancelamento e da Inativação de Parcelamentos 
e Reparcelamentos em Aberto 

 
Art. 10. O não pagamento do sinal na data prevista em 

regulamento resultará na revogação automática da pactuação, sem 
prejuízo da confissão de dívida inserta em seus termos. 

 
Parágrafo único. No caso de inadimplemento de qualquer 

outra parcela em prazo superior a noventa dias, o parcelamento ou 
reparcelamento será inativado até o pagamento ou a execução do 
montante dos créditos tributários em aberto. 

 
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 11. Serão considerados como parcelamento, para 

todos os efeitos, os parcelamentos ou reparcelamentos, ativos ou não, 
vigentes na data de publicação desta Lei. 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4459 | Página 8 
 

Art. 12. No caso de solicitação de reparcelamento dos 
créditos tributários que tenham sido beneficiados em programas 
específicos de recuperação fiscal ou não, o crédito tributário não pago 
deverá ser restabelecido ao valor original, atualizado, acrescido dos 
juros e multa moratória até a data desta nova pactuação, e suprimidos, 
se for o caso, todos os benefícios fiscais sobre as parcelas não quitadas 
do parcelamento anterior. 

 
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, até o 

dia 31 de dezembro de 2018, o parcelamento dos débitos tributários em 
aberto das empresas optantes do Regime Simplificado de Recolhimento 
de Tributos – Simples Nacional – cujo fato gerador tenha ocorrido até o 
dia 31 de dezembro de 2017, referente às parcelas do ISSRF retidas a 
menor pelos tomadores de serviços, decorrentes de erro de identificação 
de alíquota, em até cem parcelas, incluindo o sinal, sem a exigência da 
garantia de que trata o § 4.º do art. 7.° desta Lei. 

 
§ 1.º Na pactuação a que se refere o caput deste artigo, o 

Poder Executivo observará o critério de parcela mínima e todas as 
demais condições previstas nesta Lei e em regulamento. 

 
§ 2.º Mediante Decreto, o Chefe do Poder Executivo 

poderá prorrogar o prazo limite para a realização da pactuação de que 
trata o caput deste artigo, até o dia 30 de junho de 2019. 

 
Art. 14. O Poder Executivo expedirá regulamento disciplinando 

as demais regras operacionais para a realização das pactuações previstas 
nesta Lei, abordando, principalmente, os seguintes itens: 

 
I – regras para a determinação do valor mínimo para o 

sinal e para as demais parcelas, podendo-se aplicar critérios diferentes 
por espécie tributária, para pessoas físicas ou jurídicas, aplicando-se 
tratamento diferenciado ao Microempreendedor Individual (MEI), à 
Microempresa (ME) e à Empresa de Pequeno Porte (EPP); 

 
II – disciplinamento para a determinação da data do 

vencimento do sinal e demais parcelas; 
 
III – regras para a pactuação utilizando o Domicílio 

Tributário Eletrônico (DT-e); 
 
IV – regras para a pactuação realizada diretamente no 

portal de serviços da Prefeitura; 
 
V – regras para a pactuação presencial nos postos de 

atendimento presencial do Município; 
 
VI – regras para o parcelamento do ISSQN no mesmo 

exercício fiscal em que tenha ocorrido o fato gerador; 
 
VII – forma de autorização para débito em conta corrente 

bancária para efetivação dos parcelamentos ou reparcelamentos nos 
casos que estipular; 

 
VIII – regras para a determinação da quantidade de 

parcelamentos e reparcelamentos para créditos não tributários; 
 
IX – regras para disciplinar a apresentação da garantia 

bancária; 
 
X – demais regras necessárias para o fiel cumprimento 

desta Lei. 
 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 16. Ficam revogados o art. 1.º e o art. 2.º da Lei  

n. 1.351, de 7 de julho de 2009, com redação dada pela Lei n. 1.792, de 
12 de novembro de 2013. 

 
Manaus, 09 de outubro de 2018. 
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CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 134/2018-DERHUS/CASA CIVIL 
 

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

 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.337, de 12 de setembro de 

2018, publicada no DOM Edição nº 4439, que criou a Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal 
(SEMACC), 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DISPENSADA, a contar de 16-09-2018, a 
servidora PAULA MICHELLE SANTOS VIANA, Analista Municipal/ 
Controlador de Distribuição e Abastecimento, da Função Gratificada, 
simbologia FG-3, integrante da estrutura organizacional da Casa Civil. 
 

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

Manaus, 08 de outubro de 2018. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no 
exercício das atribuições que lhe são conferidas no artigo 128, inciso II, 
da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e 

 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final emitido pelo 

Departamento Jurídico – DJCML, datado de 26.09.2018, relativo ao Pregão 
Eletrônico Nº 210/2018-CML/PM, cujo o objeto é a aquisição de um veículo 
tipo Van para atender o objeto do Convênio nº 327/DPCN/2016, que entre 
si celebram a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o Município 
de Manaus, em conformidade com o Termo de Referência constante no 
processo nº 2018/19309/19630/00258; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de vício, irregularidade ou 

recurso pendente ao referido processo licitatório, e sem a necessidade 
de quaisquer apurações ou diligências complementares; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo pregoeiro 
da Comissão Municipal de Licitação – CML/PMM, relativo ao processo nº 
2018/19309/19630/00258 para a licitante vencedora CSS COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME, CNPJ 15.799.749/0001-18, no 
valor total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). 

 
II – ENCAMINHAR o processo nº 2018/19309/ 

19630/00258 ao Departamento Administrativo para demais providências; 
 
III – Publique-se no Diário Oficial do Município. 

 
Manaus, 08 de outubro de 2018. 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

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

 
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 

MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente à 
reclassificação do item 02 do Pregão Eletrônico nº 018/2018 - CML/PM; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 

irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico 
018/2018 - CML/PM - Registro de Preços para eventual fornecimento de 
pães, para atender aos órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta da Prefeitura de Manaus, em especial ao cardápio da Merenda 
Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino - SEMED, para a(s) 
empresa(s): 
 

Fornecedor: FJAP E CIA LTDA – EPP 

Item: 2 Valor R$ 5,90 

 
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 

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

Manaus-AM, 05 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 
 

PREGÃO Nº 178/2018 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0037/2018 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF 

 
No dia 02 de outubro de 2018, no Órgão Gerenciador, 

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s)  da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para Registro de Preços para eventual fornecimento de 
gás liquefeito de petróleo (GLP) para atender aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, 
resultante(s) do Pregão Eletrônico nº 178/2018 – CML/PM para Sistema 
de Registro de Preços. As especificações constantes do Processo 
Administrativo nº 010007.11209190050030766/2018 – SEMEF, assim 
como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de 
Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

 
As unidades participantes e as condições a serem 

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

 
As contratações oriundas da Ata serão processadas de 

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

forma do art. 62, caput e § 4° da Lei nº 8.666/93, indicará o(s) local(is) 
de entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 
mês(es), a partir da data de publicação desta. 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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Item Unid Qtd Descrição Marca 
Valor 

R$ 
Fornecedor 

1 botijão 5.017 

(ID 5237) - GÁS 
LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO-GLP, 
Composição: propano e 
butano, Característica(s) 
Adicional(is): retornável, 
Norma Técnica ABNT e 
ANP, Unidade de 
Fornecimento: botija 
com 13kg. 

AMAZONGÁS 75,00 L A FELIX - ME 

 
 

Manaus, 02 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 
 

RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0006/2018 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF 

 
PREGÃO N. 018/2018 – CML/PM 

 
No dia 08 de outubro de 2018, junto ao Órgão 

Gerenciador, foi reclassificado o preço registrado para a empresa FJAP 
E CIA LTDA - EPP, referente ao item 02 da ata supracitada, cujo objeto 
é o eventual fornecimento de pães, para atender aos órgãos e entidades 
da Administração Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, em especial 
ao cardápio da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino - SEMED, resultante do Pregão Eletrônico n°. 018/2018 - 
CML/PM, com fundamento no Parecer Final – DJCML/PM e Despacho 
nº 101/2018 – ASTEC/DEPAD/SEMEF, constante nos Processos 
Administrativos nº 2018/11209/18988/00014 – PROTUS e 
2018.11209.19005.0.001923 - SIGED, sem prejuízo à eventual aplicação 
de penalidade cabível. 

 
Levando-se em consideração o exposto acima, o item 

ficará registrado conforme abaixo: 
 

Item Unid Qtd Descrição Marca Valor R$ Fornecedor 

2 kg 240.687 

(ID-64081) PÃO MASSA 
FINA, Peso Referência: 
unidade de 50g, 
Características Adicionais: 
produto próprio para 
consumo humano, 
acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo 
em conformidade com a 
legislação em vigor. 

SANTA 
ROSA 

5,90 
FJAP E CIA 
LTDA - EPP 

 
Ficam expressamente ratificados todos os demais termos 

originais da Ata correspondente. 

 
A Ata de Registro de Preços n. 0006/2018 – 

DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF manterá vigência até o dia 26/04/2019 
(prazo original). 

Manaus, 08 de outubro de 2018. 

 
 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Administração e Fiscalização 
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a 
apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação deste: 
 
01 – SANDERLEY DE SOUZA RODRIGUES ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20646901 

AUTO DE INFRAÇÃO: 201800002760 
INFRAÇÃO: Art. 29 da Lei 1.697/83; 
 
02 – SANDERLEY DE SOUZA RODRIGUES ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20646901 

AUTO DE INFRAÇÃO: 201800002763 
INFRAÇÃO: Art. 31 da Lei 254/94; 
 

O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-
se à disposição dos interessados no Departamento de Administração e 
Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º 
andar, sala 206 – Centro. 
 

Manaus, 02 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Administração e Fiscalização 
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a 
apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação deste: 
 
01 – MÁRCIO SANTANA BARROSO - ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23869801 

AUTO DE INFRAÇÃO: 201800002759 
INFRAÇÃO: Art. 37 da Lei 254/94; 
 

O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-
se à disposição dos interessados no Departamento de Administração e 
Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º 
andar, sala 206 – Centro. 
 

Manaus, 04 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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CONSELHO  ADMINISTRATIVO  DE 
RECURSOS  FISCAIS  DO  MUNICÍPIO 

 
 
ACÓRDÃO Nº 029/2018 
Sessão do dia 26 de setembro de 2018 
Recurso nº 034/2017 – CARF-M (A. I. nº 20143000012) 
Recorrente: MÁRIO SEVERIANO CÂMARA NETO 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Relatora: Conselheira SELMA SOCORRO MACHADO CLAUDINO 
 

EMENTA: Obrigação Tributária Acessória. Recurso 
Voluntário. Ausência de Autorização Prévia para 
Impressão de Documentos de Diversão Pública. 
Caracterizada a infringência à legislação municipal. 
Manutenção da Decisão de Primeiro Grau. Nega-se 
Provimento ao Recurso. Procedência da autuação. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  por  MÁRIO SEVERIANO CÂMARA NETO 
 
ACORDAM os Membros do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de votos, Conhecer e 
Negar Provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se integralmente 
o Auto de Infração e Intimação nº 20143000012, de 25 de fevereiro de 
2014, nos termos do Relatório e Voto que passam a integrar o presente 
julgado. 

 
Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES 

FILHO, em Manaus, 26 de setembro de 2018. 

 
 

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 
Conselheiros: JALILA MARIA PINTO FRAXE, HÉLIO GAMA BARROS, 
ARIOVALDO FRANCISCHINI DE SOUZA, JOSÉ ROBERTO TADROS 
JÚNIOR, ANTONIO GERALDO HARB e ISMAEL BICHARRA FILHO. 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

(*) PORTARIA Nº 032/2018-ESPI/SEMAD 
 

A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SERVIÇO 
PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL - ESPI, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pela Portaria                           
n.º 247/2018– SEMAD, 

 
CONSIDERANDO o que consta da Comunicação Interna 

N.º 310/2018-ASCOF, de 25.09.2018, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR, nos termos dos arts. 236, 237 e 238 da 
Lei n.º 1.118/71 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, Comissão de Sindicância composta na forma abaixo, destinada 
a apurar os fatos elencados na Comunicação Interna N.º 310/2018-

ASCOF, de 25.09.2018, apensa ao Despacho da Diretora Geral, de 
01.10.2018. 
 

NOME CARGO MATRÍCULA FUNÇÃO 

Fernando Melo de Carvalho Junior Operador de Computador 077.939-3 B Presidente 

Luzia de Fatima Oliveira Dias Bibliotecário 012.444-3 A Secretário 

Darcilene Rabelo da Silva 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
079.614-0 D Membro 

 
II – ESTABELECER o prazo de trinta dias para a 

conclusão dos trabalhos, findo o qual a Comissão ora instituída deverá 
submeter à apreciação do titular da ESPI consubstanciado relatório. 
 

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

Manaus, 01 de outubro de 2018. 

 
 
(*) Republicado por conter incorreções na matéria publicada no DOM 4453 do dia 
02 de outubro de 2018, pág. 23. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 011/2018 – MANAUSMED/SEMAD 
 

O SUBSECRETÁRIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS 
– MANAUSMED/SEMAD, no exercício das prerrogativas que lhe outorga 
o art. 128, II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 1442, de 30 de janeiro de 

2012, que regulamenta os adicionais de insalubridade e de 
periculosidade para os servidores da saúde; 

 
CONSIDERANDO o levantamento efetuado pela Comissão 

Permanente de Periculosidade e Insalubridade – CPPI/SEMAD, que 
identificou os riscos e aplicou o percentual previsto no art. 3º, III, do 
Decreto nº 1442, de 30 de janeiro de 2012, incidente sobre o subsídio do 
cargo; 

 
CONSIDERANDO o teor do processo protocolado sob o 

número 2016/4427/4429/04147. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER ao servidor, abaixo relacionado, cedido a esta 
Subsecretaria Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 
do Município de Manaus – MANAUSMED, o adicional de periculosidade 
no percentual de 7% (sete por cento) - risco elevado, seguindo 
orientação da CPPI/SEMAD, pelo exercício em atividades perigosas de 
guarda e vigilância. 
 

Matrícula Nome A contar de 

112308-4 D Manoel Zacarias da Costa 13.10.2016 

 
 

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

Manaus/AM, 04 de outubro de 2018. 
 

 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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PORTARIA N° 012/2018 – MANAUSMED/SEMAD 
 

O SUBSECRETÁRIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS 
– MANAUSMED/SEMAD, no exercício das prerrogativas que lhe outorga 
o art. 128, II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

RESOLVE: 
 

PRORROGAR, por mais 45 (quarenta e cinco) dias úteis, o 
término dos trabalhos da  Comissão de Credenciamento do ManausMed 
referente ao Edital de Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED, 
conforme prevê o item 4.8 do referido Edital. 
 

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

Manaus/AM, 04 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 589/2018-ESAP/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, 15 de junho de 2018, 
que criou a Escola de Saúde Pública – ESAP/Manaus e o Programa 
Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a Educação 
pelo Trabalho – PROBES, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA e dá outras providências. 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.149, de 4 de setembro 
de 2018, que regulamenta o detalhamento das modalidades, requisitos 
básicos e valores das bolsas do Programa de Bolsas de Estudo, 
Pesquisa e Extensão pelo Trabalho – Probes, e dá outras providências. 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 506/2018-GABIN/SEMSA, 
de 10 de setembro de 2018, que institui o Programa Mais Saúde Manaus 
(PROMAIS). 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR, a contar de 8 de outubro de 2018, os bolsistas 
vinculados aos projetos temáticos desenvolvidos no âmbito do PROBES, 
com a percepção de Bolsas de estudo, na forma apresentada abaixo: 
 

MODALIDADE DE 
BOLSA 

TIPO DE BOLSA FUNÇÃO NOME 

BOLSA DE APOIO À 
DIFUSÃO DO 

CONHECIMENTO 

PESQUISADOR 
COORDENADOR I 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 
DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE 
PÚBLICA, COM ÊNFASE EM 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

DARLISOM 
SOUZA 

FERREIRA 

PESQUISADOR 
COORDENADOR I 

COORDENADOR 
ADMINISTRATIVO DO CURSO 

DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
SAÚDE PÚBLICA, COM ÊNFASE 

EM ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

WAGNER 
FERREIRA 
MONTEIRO 

PESQUISADOR 
SUPERVISOR 

SUPERVISOR DO PROGRAMA 
DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM 

SAÚDE DA FAMÍLIA E 
COMUNIDADE 

FREDERICO 
GERMANO 

LOPES 
CAVALCANTE 

BOLSA DE ESTUDO 
DE PESQUISA PARA 

FORMAÇÃO À 
SAÚDE 

PESQUISADOR 
ESPECIALIZANDO I 

PROFISSIONAL RESIDENTE DO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
E COMUNIDADE 

ADRIANA 
SOARES 
MOURÃO 

PESQUISADOR 
ESPECIALIZANDO I 

PROFISSIONAL RESIDENTE DO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
E COMUNIDADE 

ALEXSANDRO 
SILVA DA COSTA 

PESQUISADOR 
ESPECIALIZANDO I 

PROFISSIONAL RESIDENTE DO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
E COMUNIDADE 

ANDRESA 
PEREIRA ALVES 

PESQUISADOR 
ESPECIALIZANDO I 

PROFISSIONAL RESIDENTE DO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
E COMUNIDADE 

EMANUEL 
AUGUSTO BUTEL 

TAVARES 

PESQUISADOR 
ESPECIALIZANDO I 

PROFISSIONAL RESIDENTE DO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
E COMUNIDADE 

ANA CAROLINA 
FEIJÓ CRUZ 

OLIVEIRA 

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

 
Manaus, 5 de outubro de 2018. 

 
 
 

PORTARIA Nº 590/2018–ESAP/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 198/GM, de 13 de 
fevereiro de 2004, que institui a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde 
para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.996, de 20 de agosto de 
2007, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde; 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 
 

CONSIDERANDO a Portaria 181, de 14 de abril de 2016, 
que institui a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde – 
PMEPS, como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e 
o desenvolvimento dos trabalhadores no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA; 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, de 6 de junho de 2018, 
que criou a Escola de Saúde Pública de Manaus; 
 

CONSIDERANDO a reorganização da concessão de 
campo de práticas curriculares no âmbito da SEMSA, em consonância 
às regras institucionais relacionadas à capacidade instalada; 
 

CONSIDERANDO a qualificação da Integração Ensino 
Serviço e Comunidade na Maternidade Municipal Dr. Moura Tapajoz; e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a excelência 
no atendimento à parturiente, gestante e ao recém-nascido. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º FIXAR normas para concessão de cenário de 
práticas curriculares das Instituições de Ensino conveniadas, no âmbito 
da Maternidade Dr. Moura Tapajoz. 
 

Art. 2.º São setores utilizados como cenário de prática 
exclusivo de Programas de Residência Médica, Multiprofissional e em 
Área Profissional de Saúde, bem como de Projetos de Pesquisas 
interinstitucionais devidamente autorizados: 

I. Acolhimento; 
II. Pré Parto; 
III. Salas de parto, incluindo o Centro Cirúrgico; 
IV. Alojamentos Conjuntos; 
V. Unidade de Terapia Intensiva Neo Natal tipo 2; 
VI. Unidade de Cuidados Intermediários – UCI; e 
VII. Unidade de Cuidados Intermediário Canguru – UCINCA. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93117/lei-do-est%C3%A1gio-lei-11788-08


 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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Art. 3.º O desenvolvimento das atividades educacionais 
curriculares de graduação e pós-graduação nos ambientes da 
maternidade não citados no art. 2º, serão autorizados mediante o 
cumprimento do fluxo específico estabelecido pela Escola de Saúde 
Pública de Manaus – ESAP/Manaus. 
 

Art. 4.º As demandas de atividades educacionais 
curriculares serão encaminhadas exclusivamente pelo Núcleo de 
Estágios e Ações Integradas – NUEST/ESAP, mediante análise da 
capacidade instalada, pertinência da atividade e necessidade de 
preceptoria em serviço. 
 

Art. 5.º A autorização para o desenvolvimento das 
atividades educacionais curriculares serão exclusivas para o período 
diurno, no horário de 08h às 18h, coincidente com o funcionamento da 
área administrativa da Maternidade. 

Parágrafo único. Excetua-se o disposto no caput deste 
artigo as atividades educacionais curriculares dos Programas de 
Residência Médica, Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde. 
 

Art. 6.º Antes do inicio das atividades curriculares 
obrigatórias, todos os alunos deverão, obrigatoriamente, participar do 
acolhimento institucional conforme as normas da Maternidade. 
 

Art. 7.º O descumprimento ao fixado nesta Portaria será 
interpretado como violação das normas institucionais, estando o servidor 
envolvido, sujeito às penas disciplinares previstas no Estatuto do 
Servidor Público Municipal. 

Parágrafo único. Se o descumprimento de que trata o 
caput desse artigo for de profissional ligado à Instituição de Ensino 
conveniada, deverá ser reportado imediatamente ao NUEST/ESAP 
podendo ensejar, após o devido contraditório, em advertência, 
suspensão ou rescisão do Termo de Convênio de Cooperação Técnica-
Operacional de Programa de Estágio. 
 

Art. 8.º Os casos omissos serão analisados e decididos, 
de acordo com a responsabilidade, pela Direção da Maternidade Dr. 
Moura Tapajoz e da Escola de Saúde Pública de Manaus. 
 

Art. 9.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

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

 
Manaus, 5 de outubro de 2018. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 591/2018-ESAP/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, de 06 de junho de 2018, 
que cria a ESAP/Manaus e o Programa de Bolsas Estudo, Pesquisa e 
Extensão para a Educação pelo Trabalho - PROBES, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA; 
 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º § 3º, Lei nº 2.320, 
de 06 de junho de 2018, o qual dispõe sobre a necessidade de definir as 
atribuições das unidades organizacionais da ESAP por meio do seu 
Regimento Interno. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º APROVAR o Regimento Interno da Escola de 
Saúde Pública de Manaus - ESAP, órgão integrante da estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de Saúde. 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 2.º À Escola de Saúde Pública de Manaus compete: 
I. Promover a formação e qualificação de profissionais, a 

partir das necessidades sociais e do SUS, tendo como eixo estruturante 
a educação permanente, baseada na aprendizagem significativa e na 
possibilidade de transformar as práticas profissionais, no âmbito do 
município de Manaus; 

II. Cumprir o papel constitucional de ordenar a formação de 
trabalhadores de saúde do SUS; 

III. Fortalecer a educação permanente em saúde, a partir 
do desenvolvimento de estratégias inovadoras e voltadas ao contexto do 
território; 

IV. Promover o aprendizado por meio da reflexão crítica 
sobre o trabalho, da resolutividade da cli ́nica e da promoc ̧ão da saúde 
pública; 

V. Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde (RAS), tendo a 
atenção primária como coordenadora do cuidado e ordenadora da 
rede; 

VI. Fomentar a articulação entre ensino, serviço e 
comunidade na perspectiva do fortalecimento do SUS como escola em 
uma rede colaborativa; 

VII. Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS, 
integradas às práticas diárias do serviço; e 

VIII. Contribuir com a formação e qualificação de 
conselheiros de saúde. 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 3.º Dirigida por uma Diretoria Executiva, a ESAP tem a 

seguinte estrutura organizacional: 
I. CONSELHO CONSULTIVO 
II. DIRETORIA EXECUTIVA 
a) Secretaria de Gabinete 
b) Assessoria de Gabinete 
c) Departamento Técnico- Científico 
1. Divisão Técnico-administrativa 
2. Secretaria Escolar 
3. Núcleo de Pesquisa, Extensão e Inovação em Saúde 
4. Setor de Desenvolvimento e Suporte em Tecnologia da 

Informação 
d) Departamento de Gestão da Educação na Saúde 
1. Gerência de Ensino 
2. Núcleo de Estágios e Ações Integradas 
3. Núcleo de Ações Estratégicas de Educação na Saúde 

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS 
 

Art. 4.º Ao Conselho Consultivo compete: 
I. Participar do planejamento anual das atividades da 

Escola; 
II. Contribuir no processo de análise e monitoramento dos 

programas e projetos propostos pela Escola; 
III. Propor novos projetos, a partir das necessidades 

sociais e do SUS; e 
IV. Deliberar sobre os projetos/propostas voltados a 

educação de educação permanente, no âmbito da SEMSA, em 
consonância com as necessidades e prioridades do SUS. 

 

Parágrafo único. As diretrizes referentes ao 
desenvolvimento das atividades do Conselho Consultivo serão 
estabelecidas por ato do Secretário Municipal de Saúde. 
 

Art. 5.° À Diretoria Executiva compete: 
I. Promover a administração geral da Escola, em 

consonância com as disposições normativas da Administração Pública 
Municipal; 

II. Coordenar o planejamento técnico-orçamentário anual 
da Escola; 

III. Instituir e coordenar os indicadores técnico–
administrativos da Escola; 

IV. Coordenar as ações de ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito da Escola; 
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V. Coordenar a Política Municipal de Educação 
Permanente à Saúde, através da articulação das instituições 
educacionais e com as organizações que compõem o SUS no município 
de Manaus; 

VI. Articular-se com órgãos e instituições dos setores 
público e privado, nacionais e internacionais, para consecução da 
missão institucional da ESAP/Manaus; 

VII. Coordenar o planejamento das atividades 
educacionais no âmbito da SEMSA, articulando com os demais  
setores. 

VIII. Coordenar os Colegiados e Comissões instituídos no 
âmbito da Escola; 

IX. Coordenar as ações destinadas à captação de recursos 
para administração, manutenção e desenvolvimento da ESAP/Manaus; e 

X. Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas na área 
de sua competência. 
 

Art. 6.º À Assessoria de Gabinete compete: 
I. Assessorar a Direção da Escola e os departamentos 

quando solicitado; 
II. Participar na elaboração de pareceres, laudos técnicos, 

notas técnicas de acordo com a área funcional; 
III. Contribuir na elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Escola; 
IV. Propor e articular a formulação de planos, projetos e 

programas institucionais para melhoria da gestão da Escola; e 
V. Exercer outras competências correlatas. 

 

Art. 7.° À Secretaria de Gabinete compete: 
I. Prestar assistência ao Diretor em suas atribuições 

técnicas e administrativas, mediante controle da agenda; 
II. Coordenar o fluxo de informações inerentes às diretrizes 

técnicas-administrativas demandadas pela Direção da Escola; 
III. Gerenciar o arquivamento físico e digital dos 

documentos administrativos recebidos e emitidos pela Direção da 
Escola; 

IV. Receber e distribuir as correspondências enviadas; 
V. Exercer outras competências correlatas, em razão de 

sua natureza; e 
VI. Realizar as atividades demandadas para efetivo 

cumprimento das ações, respeitando as normas, regras e procedimentos 
vigentes da função. 
 

Art. 8.º Ao Departamento Técnico-Científico compete: 
I. Dirigir, coordenar, controlar e supervisionar as atividades 

a serem executadas pelos órgãos que estão sob sua direção, buscando 
o desenvolvimento sistemático e sincronizado das ações técnico-
científicas da Escola; 

II. Gerenciar as atividades técnico-científicas no âmbito 
dos programas e projetos; 

III. Gerenciar o planejamento técnico-orçamentário anual 
da Escola; 

IV. Gerenciar os indicadores técnico–administrativos da 
Escola; 

V. Coordenar a atualização dos instrumentos 
organizativos, em conjunto com os demais setores da Escola; 

VI. Coordenar a prestação de contas anual inerentes aos 
programas e projetos da Escola; 

VII. Participar da coordenação dos convênios e contratos 
vinculados à Escola, em conjunto com o Núcleo de Contratos e 
Convênios/SEMSA; 

VIII. Coordenar os processos de manutenção e aquisição 
de materiais, insumos e serviços inerentes à Escola; 

IX. Coordenar a gestão patrimonial da Escola; 
X. Coordenar a gestão de pessoas relacionada à 

administração de pessoal e de bolsistas, de acordo com a legislação 
vigente e a política de gestão de pessoas da SEMSA; 

XI. Coordenar o controle escolar; 
XII. Coordenar a elaboração e publicação dos Editais para 

a seleção pública dos projetos da Escola; 
XIII. Coordenar as ações relacionadas aos eventos 

científicos e de difusão do conhecimento de educação; 
XIV. Coordenar os sistemas de informação internos; 
XV. Adotar práticas de auditoria preventiva interna na 

Escola definidas em parceria com o apoio da Assessoria Jurídica, 
AUDISUS e Direção Executiva; 

XVI. Dar resolutividade às demandas de auditorias 
oriundas das dos Tribunais e órgãos de controle; 

XVII. Estabelecer parcerias institucionais, interinstitucionais 
e interfederativas na busca da captação de recursos para o 
desenvolvimento das atividades no âmbito da ESAP/Manaus; e 

XVIII. Exercer competências correlatas, em razão de sua 
natureza. 
 

Art. 9.º À Divisão Técnico-Administrativa compete: 
I. Participar do gerenciamento das atividades técnico - 

cientificas dos programas e projetos da Escola; 
II. Participar do planejamento e programação institucional; 
III. Acompanhar a execução financeira dos projetos de 

pesquisas, extensão, qualificação, formação e intercâmbio fomentados 
pela Escola; 

IV. Elaborar instrumentos normativos para a organização 
dos processos da Escola; 

V. Gerenciar a prestação de contas anual inerente aos 
programas e projetos da Escola; 

VI. Monitorar a execução dos convênios e contratos 
vinculados à Escola; 

VII. Instruir e acompanhar os processos de manutenção e 
aquisição de materiais, insumos e serviços; 

VIII. Gerenciar o patrimônio da Escola; 
IX. Realizar gestão de pessoas relativa a servidores e 

bolsistas; 
X. Gerenciar os processos seletivos dos programas e 

projetos da Escola em colaboração com as áreas de interesse e demais 
setores da ESAP; e 

XI. Exercer outras competências correlatas, em razão de 
sua natureza. 
 

Art. 10.  À Secretaria Escolar compete: 
I. Executar a gestão escolar dos bolsistas com vistas ao 

registro da escrituração escolar e arquivo; 
II. Realizar o controle escolar dos programas e projetos da 

Escola; 
III. Participar do planejamento e programação institucional; 
IV. Participar da organização dos processos seletivos dos 

programas e projetos da Escola em colaboração com as áreas de 
interesse e demais setores da ESAP; 

V. Participar dos processos de aquisição de materiais, 
insumos e contratação de serviços; 

VI. Gerenciar o sistema de informação de controle escolar; 
VII. Apoiar a organização e distribuição de materiais 

necessários ao desenvolvimento de atividades educacionais, em 
parceria com as áreas de interesse e setores da Escola; e 

VIII. Exercer outras competências correlatas, em razão de 
sua natureza. 
 

Art. 11.  Ao Núcleo de Pesquisa, Extensão e Inovação em 
Saúde compete: 

I. Coordenar e acompanhar prestação de contas técnica 
dos projetos, fomentados pela Escola; 

II. Coordenar as atividades relacionadas às normatizações 
para realização de Eventos Científicos e estratégias de difusão do 
conhecimento da SEMSA, em parceria com as áreas de interesse e 
setores da Escola; 

III. Coordenar a edição e publicação de periódicos científicos 
e os instrumentos de difusão técnica e científica aplicado à Saúde; 

IV. Apoiar os processos seletivos de bolsistas participantes 
nos programas e projetos da Escola; 

V. Coordenar as demandas de pesquisas, inovações 
tecnológicas, extensão em saúde e inquéritos aplicados à Saúde, em 
parceria com das áreas técnicas da SEMSA; 

VI. Estabelecer parcerias com instituições de fomento à 
pesquisa para o desenvolvimento de atividades de pesquisa científica na 
Escola; e 

VII. Exercer outras competências correlatas, em razão de 
sua natureza. 
 

Art. 12.  Ao Setor de Desenvolvimento e Suporte em 
Tecnologia da Informação compete: 

I. Planejar, coordenar e gerenciar as ações relacionadas à 
tecnologia da informação, alinhadas com as necessidades da Escola e 
Políticas de TI do Departamento de Tecnologia da Informação; 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4459 | Página 15 
 

II. Desenvolver, executar e gerenciar os sistemas de 
informação da Escola, em parceria com o Departamento de Tecnologia 
da Informação; 

III. Dar suporte e realizar manutenção preventiva e 
corretiva dos hardwares e softwares existentes, em parceria com o 
Departamento de Tecnologia da Informação; 

IV. Participar do planejamento e programação institucional; 
V. Participar dos processos de aquisição de materiais, 

insumos e contratação de serviços; 
VI. Desenvolver estratégias para controle, arquivamento e 

disponibilização do acervo; 
VII. Promover cursos para manuseio dos recursos de TI 

utilizados pelo público alvo da Escola; 
VIII. Elaborar tutorias para acesso as TI utilizadas pela 

Escola; e 
IX. Exercer outras competências correlatas, em razão de 

sua natureza. 

 
Art. 13. Ao Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde compete: 
I. Instituir e coordenar políticas, programas e projetos 

relativos à formação, qualificação e desenvolvimento de trabalhadores 
da saúde, em consonância com os princípios do SUS e metas 
institucionais; 

II. Gerenciar a Política Municipal Educação Permanente no 
âmbito da Secretaria; 

III. Coordenar o desenvolvimento dos projetos 
pedagógicos dos cursos no âmbito da Secretaria; 

IV. Coordenar a elaboração de material pedagógico; 
V. Coordenar os cursos de Aperfeiçoamentos e Pós-

graduações; 
VI. Coordenar o desenvolvimento do Levantamento de 

Necessidades de Capacitação para os servidores da SEMSA, e 
VII. Exercer competências correlatas. 

 
Art. 14.  À Gerência de Ensino compete: 
I. Estabelecer parcerias intrainstitucional e 

interinstitucionais para o desenvolvimento de programas e projetos de 
ensino de acordo com as demandas sociais e do SUS; 

II. Gerenciar as políticas, programas e projetos relativos à 
formação e qualificação de trabalhadores de saúde e bolsistas; 

III. Gerenciar as diretrizes pedagógicas para os cursos de 
Aperfeiçoamentos e Pós-graduações; 

IV. Elaborar e atualizar material pedagógico para 
programas e projetos propostos pela Escola; e 

V. Desenvolver outras atividades correlatas. 

 
Art. 15. Ao Núcleo de Estágios e Ações Integradas 

compete: 
I. Gerenciar, acompanhar a avaliar o Programa de Estágio 

Curricular Obrigatório; 
II. Fomentar o intercâmbio entre os serviços e as 

instituições de ensino, saúde e educação; 
III. Contribuir para a reorientação da formação profissional 

em saúde e a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN, 
objetivando formar profissionais da saúde de acordo com as demandas 
sociais e do SUS; 

IV. Gerenciar e articular com os Programas de Residência 
em Saúde no contexto da Saúde municipal; e 

V. Desenvolver outras atividades correlatas. 
 

Art. 16. Ao Núcleo de Ações Estratégicas e Educação na 
Saúde compete: 

I. Implementar a Política de Educação Permanente no 
âmbito da Secretaria, baseadas nas necessidades da população e 
institucionais em conjunto com as áreas afins; 

II. Definir estratégias de captação de recursos e materiais 
para a educação permanente, em colaboração com as outras áreas da 
Escola; 

III. Planejar e executar estratégias de avaliação das 
práticas e do impacto da educação permanente, em parceria com 
demais Departamentos da SEMSA; 

IV. Implantar e difundir o uso de novas tecnologias 
educacionais, favorecendo o fortalecimento da Educação Permanente no 
âmbito da SEMSA; 

V. Coordenar o desenvolvimento dos programas, projetos, 
cursos e eventos voltados à educação permanente, baseado nas 
necessidades institucionais em conjunto com as áreas afins; e 

VI. Desenvolver outras atividades correlatas. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 17. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na 

aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidas pelo Secretário 
Municipal de Saúde. 
 

Art. 18. Revogadas as disposições em contrário esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

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

Manaus, 5 de outubro de 2018. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 595/2018-GABIN/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 3.206, de 4 de 
novembro de 2015, publicado no DOM nº 3765, de 4 de novembro de 
2015, que dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 198, de 21 de junho 
de 1993, que trata da concessão, proibição e prestação de contas de 
adiantamento; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas 
das áreas meio e fim, em decorrência de urgência ou outra natureza com 
despesas miúdas e de pronto pagamento; 
 

CONSIDERANDO a nomeação de Cleyse Barros de 
Sant´Anna para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente 
Administrativo desta Secretaria, mediante Decreto de 5 de outubro de 
2018, publicado no DOM nº 4456, de mesma data; 
 

CONSIDERANDO a autorização contida no Memorando nº 
106/2018-DAI/SUBGAP/SEMSA, de 27 de setembro de 2018, o qual 
originou o Processo nº 2018/1637/5929-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

I – CESSAR OS EFEITOS do inciso II da Portaria nº 
507/2018-GABIN/SEMSA, publicada no DOM nº 4439, de 12/9/2018, a 
qual designou as servidoras Elizangela Machado de Macêdo dos Santos, 
Neika Morais de Souza e Cleyse Barros de Sant´Anna, para receber 
adiantamento, a fim de atender despesas miúdas de pronto pagamento. 
 

II – DESIGNAR as servidoras abaixo relacionadas para 
receber adiantamento, no âmbito desta Secretaria Municipal de Saúde: 
 

NOME CARGO MATRÍCULA 

ELIZANGELA MACHADO DE MACÊDO 
DOS SANTOS 

Diretora do Departamento de 
Administração e Infraestrutura 

112.630-0A 

NEIKA MORAIS DE SOUZA Apoio Técnico 112.533-8A 

CLEYSE BARROS DE SANT’ANNA Gerente Administrativo 065.298-9A 

 
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 
Manaus, 8 de outubro de 2018. 
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PORTARIA Nº 596/2018-ESAP/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 487/2018-ESAP/SEMSA, 
de 24 de agosto de 2018, que cria o Conselho Consultivo da Escola de 
Saúde Pública de Manaus, republicada no DOM nº 4440, de 13/9/2018; 
 

CONSIDERANDO a Ata de Reunião realizada no dia 24 de 
setembro de 2018, sobre a organização e o funcionamento do Conselho 
Consultivo. 
 

RESOLVE: 
 

I – SUBSTITUIR os servidores nas funções de membros 
do Conselho Consultivo da Escola de Saúde Pública de Manaus - ESAP, 
instituído pela Portaria mencionada no preâmbulo, na forma apresentada 
abaixo: 
 

MEMBROS A SEREM SUBSTITUÍDOS 

SERVIDORA FUNÇÃO 

Claudionora N. de Araújo Evangelista 
Membro titular do Departamento de Redes de 

Atenção 

Gisely de Jesus Rocha de Oliveira Bandeira Titular do Conselho Municipal de Saúde 

 
MEMBROS SUBSTITUTOS 

SERVIDORA FUNÇÃO 

Angela Maria Loureiro da Silva 
Membro titular do Departamento de Redes de 

Atenção 

Jorge Luiz Maia Carneiro Titular do Conselho Municipal de Saúde 

 
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 
Manaus, 8 de outubro de 2018. 

 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Comissão Municipal de Licitação CML, pertinente ao Pregão Eletrônico 
nº. 097/2018 – CML/PM. 
 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro 
da CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 
Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças das 
Embarcações, do Programa SAMU 192 Manaus da SEMSA, conforme 
as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, a 
empresa a seguir relacionada, com seus respectivos lotes e valores 
totais, abaixo relacionados: SERVCAR DIESEL LTDA, para os lotes: 01: 
R$ 189.596,00 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e noventa e seis 
reais); e 02 R$ 158.952,00 (cento e cinquenta e oito mil novecentos e 
cinquenta e dois reais). 
 

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de 
Empenho no valor total constante nas propostas do licitante vencedor. 
 

Manaus, 03 de outubro de 2018. 

                               

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Comissão Municipal de Licitação CML, pertinente ao Pregão Eletrônico 
nº. 179/2018 – CML/PM. 
 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro da 
CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a aquisição do 
Equipamento Doppler Vascular Portátil, para o fortalecimento das ações 
de prevenção de complicações vasculares dos membros inferiores em 
usuários diabéticos na Rede de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Manaus - SEMSA, conforme especificação e quantidades estabelecidas no 
termo de referência, a empresa a seguir relacionada: LUANA TARACZUC 
MICHALISZYN, para o item abaixo relacionado com seu respectivo valor 
total: ITEM 01: R$ 437.000,00 (quatrocentos e trinta e sete mil reais). 
 

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de 
Empenho no valor total constante na proposta do licitante vencedor. 
 

Manaus, 08 de outubro de 2018. 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão 
Eletrônico nº. 208/2018 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 
208/2018 - CML/PM - Eventual fornecimento de insumos laboratoriais 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde, para a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: MEDICNORTE EIRELI 

Item: 1 Valor R$: 50,00 

Fornecedor: FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI EPP 

Item: 2 Valor R$: 81,75 

Fornecedor: INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 

Item: 3 Valor R$: 6,07 

Fornecedor: INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 

Item: 8 Valor R$: 5,99 

Fornecedor: ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI - EPP 

Item: 12 Valor R$: 40,00 

Fornecedor: ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI - EPP 

Item: 13 Valor R$: 32,00 

Fornecedor: ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI - EPP 

Item: 14 Valor R$: 51,00 

Fornecedor: ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI - EPP 

Item: 16 Valor R$: 60,00 

 
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação 

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

Manaus-AM, 08 de outubro de 2018. 
 

                  



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4459 | Página 17 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Convênio de Cooperação Técnico-
Operacional de Programa de Estágio nº 001/2018, celebrado em 
21/09/2018. 
2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSA e a SER EDUCACIONAL S.A.. 
3. OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo o estabelecimento de 
um regime de colaboração técnica para a realização de atividades práticas 
e estágio curricular aos alunos regularmente matriculados nos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação Latu e Stricto Sensu, excluindo Residências 
Médica e Multiprofissional, da SER EDUCACIONAL S. A., que estejam de 
acordo com as profissões pertencentes ao quadro funcional, assim como, 
com a capacidade instalada das dependências das Unidades de Saúde, 
Laboratórios e Sedes Administrativas que compõem a SEMSA. 
4. PRAZO: O prazo do presente Convênio será de 5 (cinco) anos,  
contados a partir da data de assinatura do Termo podendo ser 
prorrogado por mútuo acordo dos partícipes, mediante Termo Aditivo. 
 

Manaus (AM), 21 de setembro de 2018. 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 160/2018 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 170/2018- DIREP/SEMSA 
 

No dia 28 de setembro de 2018, na Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA foram registrados os preços da empresa abaixo 
identificada para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de 
insumos químico-cirúrgicos para atender às necessidades dos 
Estabelecimentos Assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº. 160/2018-CML/PM, para 
Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de 
referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2017 
1637 5684 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. 
 
KOLPLAST CI S/A 

ITEM ID QTDE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

08 505018 10.000 Kit 

Conjunto Colpocitológico, 
Classificação ANVISA: classe 
I, Tamanho: G, Material: 
produzido em poliestireno 
cristal, termicamente 
confortável, que permita 
excelente transparência e 
transmissão luminosa, 
Apresentação: contendo 01 
espéculo descartável, 01 
escova cervical  estéril,  01 
espátula  de  Ayres,  01  
lâmina  com  porta  lâmina, 
Acabamento:  valvas  
anatômicas  de  contornos  
lisos  e  regulares,  que  
possibilitem  um  exame  
indolor  com dispositivo  de  
abertura  (parafuso  borboleta)  
acoplado, Unidade de 
Fornecimento: kit. 

KOLPLAST R$ 1,25 

09 505019 200.000 Kit 

Conjunto Colpocitológico, 
Classificação ANVISA: classe I, 
Tamanho: M, Material: 
produzido em poliestireno 
cristal, termicamente 
confortável, que permita 
excelente  transparência  e 
transmissão  luminosa,  
Apresentação:  contendo  01 
espéculo  descartável,  01 
escova  cervical  estéril, 01 
espátula  de  Ayres, 01 lâmina  
com  porta  lâmina, 
Acabamento: valvas  
anatômicas de  contornos  lisos  
e regulares,  que  possibilitem 
um exame  indolor  com 
dispositivo  de  abertura 
(parafuso  borboleta) acoplado, 
Unidade de Fornecimento: kit. 

KOLPLAST R$ 1,62 

10 505022 100.000 Kit 

Conjunto Colpocitológico, 
Classificação ANVISA: classe 
I, Tamanho: P, Material: 
produzido em poliestireno 
cristal, termicamente 
confortável, que permita 
excelente transparência e 
transmissão luminosa, 
Apresentação: contendo 01 
espéculo descartável, 01 
escova cervical  estéril, 01 
espátula de Ayres, 01 lâmina 
com porta lâmina, 
Acabamento: valvas 
anatômicas de contornos 
lisos e regulares, que 
possibilitem um exame 
indolor com dispositivo de 
abertura (parafuso borboleta) 
acoplado, Unidade de 
Fornecimento: kit. 
 

KOLPLAST R$ 1,06 

11 505202 3.000 Unidade 

Espéculo descartável, 
Classificação ANVISA: classe 
I, Tamanho: G, Dimensão: 
eixo longitudinal da valva 110 
mm, largura longitudinal 
proximal de 29 mm e distal 
de 32 mm, com variação de 
(3 mm +/-), comprimento total 
de 170 mm, Material: 
produzido em poliestireno 
cristal, termicamente 
confortável que permite 
excelente transparência e 
transmissão luminosa, 
Acabamento: valvas 
anatômicas de contornos 
lisos e regulares com 
dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) 
acoplado, Unidade de 
Fornecimento:unidade. 
 

KOLPLAST R$ 0,77 

12 505203 8.000 Unidade 

Espéculo descartável, 
Classificação ANVISA: classe 
I, Tamanho: M, Dimensão: 
eixo longitudinal da valva 95 
mm, largura longitudinal 
proximal de 25 mm e distal 
de 28 mm, com variação de 
(3 mm  +/-) comprimento total 
de 156 mm, Material: 
produzido em poliestireno 
cristal, termicamente 
confortável que permite 
excelente transparência e 
transmissão luminosa, 
Acabamento: valvas 
anatômicas de contornos 
lisos e regulares com 
dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) 
acoplado, Unidade de 
Fornecimento:unidade. 
 

KOLPLAST R$ 0,65 

13 505224 7.000 Unidade 

Espéculo descartável, 
Classificação ANVISA: classe 
I, Tamanho: P, Dimensão: 
eixo longitudinal da valva 80 
mm, largura longitudinal 
proximal e distal de 22 mm, 
com variação de (3 mm +/-) 
comprimento total de 143 
mm, Material: produzido em 
poliestireno cristal, 
termicamente confortável que 
permite excelente 
transparência e transmissão 
luminosa, Acabamento: 
valvas anatômicas  de  
contornos  lisos  e regulares 
com dispositivo de abertura 
(parafuso borboleta) 
acoplado, Unidade de  
Fornecimento: unidade. 
 

KOLPLAST R$ 0,59 

 
 

Manaus, 28 de setembro de 2018. 
 

                        
 

 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

(*) PORTARIA Nº 1.099/2018-SEMED/GS 
 

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

 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta no processo 
2018/4114/4238/00667, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério - FGDE 
/ Diretoria de Escola o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
CARLOS NOBRE DOS SANTOS PEREIRA 
Professor Nível Superior. 
Matrícula 105.226-8A 
Diretor da E.M. Prof.ª Dulcenides dos Santos  Dias 
Da FGDE IV 
A contar de 23.08.2018. 
 

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

Manaus, 21 de setembro de 2018. 

 
 
(*) Republicada integralmente por haver sido veiculada com incorreções no DOM   Edição 
4454, de 03 de outubro de 2018. 
 

 
PORTARIA Nº 1.356/2018-SEMED/GS 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 

exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, Inciso IV e 
128, Inciso II, 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do 
disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos 
da Lei n.866/93, acompanhar, fiscalizar o recebimento de materiais, 
execução de obras ou prestação de serviços dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração; 
 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por 
si celebrados; 
 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n.º 
05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as 
principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato: 

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMED. 

II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras 
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 

III – Acompanhar, Fiscalizar e Atestar as aquisições, a 
execução dos serviços e obras contratadas; 

IV – Indicar eventuais glosas das faturas 
 

RESOLVE 
 

I - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização na entrega de materiais, execução de obras ou prestação 
de serviços no âmbito do Programa de Expansão e Melhoria 
Educacional de Rede Pública Municipal de Manaus - PROEMEM. 
 

Servidores 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
Aldemira de Araújo Câmara - Matrícula n° 088616-5A 
 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Bruno Alexandre Schmitt Vieira - Matrícula n° 131.192-1A 
Wendel De Oliveira Vieira - Matrícula n° 120.993-0A 
Josiano Regis Caria – Matrícula nº.  104405-2A 
 

SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO 
Juliana Rodrigues – Matrícula n° 094.119-0C 

 
II – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida 

comissão não serão remunerados. 
 

III – Esta Portaria tem seus efeitos a partir da data de sua 
publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 

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

Manaus, 05 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 
SERVIDOR: RIZANE MARTINS FERREIRA 
ÓRGÃO:    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO:         PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

POSSUO 01 AUTOMOVEL FORD FIESTA , MODELO SEDAN 1.6 FLEX, 2008/2009. 

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE 
FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI 
PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ERRATA 
 

ERRATA da Portaria nº 1.204/2018-SEMED/GS, publicada 
no DOM nº 4454, de 03/10/2018, referente à designação na função de 
Diretor de escola. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

Matricula 109.589 -7A 
 
LEIA-SE: 
 

Matricula 106.340 – 5A 
 

REGISTRE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 08 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 
 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
CONSTRUTORA ARRUDA GUIMARÃES LTDA torna público que 
recebeu da SEMMAS a LMO nº 338/2016-1 sob o processo nº 
2013/15848/15875/00286, que autoriza a Atividade RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, com a finalidade CONDOMINIO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, 1ª ETAPA, COMPOSTA POR 32 UNIDADES 
RESIDENCIAS “TALES DE MILETO”, com validade de 12 meses, sito na 
RUA IVALDO LUIGI, Nº 163, FLORES, Manaus - Amazonas. 
 

 
 
 

GEODA FEITOZA DE OLIVEIRA torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMO nº 193/2014-2 sob o processo nº 
2014/15848/15875/01148, que autoriza a Atividade SERVIÇO, com a 
finalidade FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SONORO DO VEÍCULO 
CHEVROLET/MONTANA, COR PRETA, PLACA OAE/4978, PARA 
REALIZAÇÃO DE “PROPAGANDA VOLANTE” com validade de 12 
Meses, sito na RUA MÉXICO, Nº 121, PARQUE DAS                 
NAÇÕES - CIDADE NOVA, MANAUS – AM. 
 

 
 
 

JOSÉ BACELAR DE ANDRADE torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMO nº 166/2010-3 sob o processo nº 
2010/4933/6187/00538, que autoriza a Atividade SERVIÇO, com a 
finalidade FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SONORO DO VEÍCULO 
VW/SAVEIRO CD HL MB, COR PRETA, PLACA OXM-1297, PARA 
REALIZAÇÃO DE “PROPAGANDA VOLANTE” com validade de 12 
meses, sito na AV. CARVALHO LEAL, Nº 1054 – CACHOEIRINHA, 
Manaus-Amazonas. 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

EXTRATO 
 

1.ESPÉCIE: Contrato nº. 038, celebrado em 03.10.2018. 
2.PARTES:  Município  de  Manaus  (SEMINF) e a empresa WSK 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. 
3.OBJETO: Serviços de Engenharia Comuns de Pintura das Unidades 
Funcionais e Itens da Infraestrutura Viária Municipal, de acordo com o 
Pregão nº 002/2018-CML/PM e seus anexos, constantes no Processo 
Administrativo nº 2018/17428/17628/04073. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 2.805.983,00 (Dois milhões oitocentos e cinco 
mil novecentos e oitenta e três reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato 
correrão à conta da seguinte rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0016.2020.0000 – 33903916 - Fonte 01000000 – Nota de Empenho 
nº. 2018NE01270 de 01.10.2018, no valor de R$ 606.253,40 (Seiscentos e 
seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) e 27101 – 
15.451.0009.2018.0000 – 44903921 - Fonte 01000000 – Nota de Empenho 
nº. 2018NE01274 de 01.10.2018, no valor de R$ 380.889,07 (Trezentos e 
oitenta mil oitocentos e oitenta e nove reais e sete centavos), ficando o saldo 
remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho e de 
acordo com os Decretos n° 3.960 de 02.02.2018 e 4.075 de 16.05.2018, 
poderão ser nas fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 0192. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses. 
 

Manaus, 03 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

PORTARIA Nº 089/2018 – SUP/SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
URBANOS, no exercicio da competência que lhe confere o art. 128, 
inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c Decreto publicado 
no Diário Oficial do Município n° 4255, de 30 de Novembro de 2017; 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 e, da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e os termos da Comunicação Interna n.º 075/2018; 
 
CONSIDERANDO o Contrato n° 006/2018, celebrado 

entre a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU e a 
Marca Brasil Comércio e Serviços Gráficos Ltda; 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
responderem pela fiscalização do Contrato n° 006/2018 celebrado entre 
a SMTU e a Marca Brasil Comércio e Serviços Gráficos Ltda., cujo 
objeto é a confecção e fornecimento de carimbo para atender as 
necessidades da SMTU. 
 

GESTOR DO CONTRATO 

NOME MATRÍCULA 

Ronilson Lima de Oliveira 12.254 

FISCAIS DO CONTRATO 

NOME MATRÍCULA 

Maria do P. Socorro Garcia Terço 10.273 

Bruno Farias Cardoso 12.256 

FISCAIS SUPLENTES 

NOME MATRÍCULA 

Nilzete Machado Dourado 10.179 

 
II – Os efeitos desta Portaria deverão retroagir seus efeitos 

para o dia 30/08/2018, data da assinatura do Contrato. 
 

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

Gabinete da Superintendência Municipal de Transporte 
Urbanos SMTU, em Manaus, 19 de setembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº. 090/2018 - SMTU 
 
 

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
URBANOS - SMTU, no exercício da competência que lhe confere o art. 
128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c Decreto 
publicado no Diário Oficial do Município nº 4255, de 30 de novembro de 
2017; 
 

CONSIDERANDO o projeto de Mapeamento de processos 
da SMTU; 
 

CONSIDERANDO  a necessidade de análise de métodos, 
processos e fluxos de cada setor e de cada atividade da SMTU; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de futura normatização 
dos processos da SMTU: 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo citados para no prazo 
de 45 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, procederem a análise de 
fluxos atuais para reestruturação, testes, padronização e futura 
normatização dos processos técnico-administrativos da SMTU: 
 

NOME CARGO 

ARETHA SOUZA LINS Assessor Técnico I 

ERICK OLIVEIRA VIEIRA Assessor Técnico III 

MARCILENE VERÇOSA FERREIRA MOTA Analista Contábil 

MANOEL DE PAIVA AGUIAR Analista de Recursos Humanos 

 
II – DETERMINAR que todas as áreas e setores da SMTU 

deverão COLABORAR com a análise dos métodos e processos da 
SMTU. 
 

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

Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes F                        
Urbanos – SMTU, em Manaus, 19 de setembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº. 091/2018 – SUP/ SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
URBANOS - SMTU, no exercício da competência que lhe confere o art. 
128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c Decreto 
publicado no Diário Oficial do Município nº 4255, de 30 de novembro de 
2017; 

CONSIDERANDO o Princípio da Autotutela, no qual 
faculta a administração em rever os seus atos, de forma a revogá-los 
quando considerados inconvenientes ou inoportunos aos fins buscados 
pela Administração; 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3.º, da Lei n. 

8.666/93, o qual estabelece que a licitação se destina a garantir a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração; 
 

CONSIDERANDO a manifestação exarada nas fls. 84 a 
86, dos autos do PAD n. 2018/14908/14938/00021-SMTU pela Diretoria 
de Logística e Finanças demonstrando economicidade para os cofres 
públicos. 
 

RESOLVE 
 

I – TORNAR SEM EFEITO o despacho de Dispensa de 
Licitação datado de 13 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial do 
Município de Manaus, Edição n. 4426, de 21 de agosto de 2018. 
 

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

Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes 
Urbanos – SMTU, em Manaus, 24 de setembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 444/2018 
 

REVISA aposentadoria de servidor, na forma 
que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo 

Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado no DOM, 
Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, 
de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de 06.06.2016, 

 
CONSIDERANDO o Despacho de Revisão de Benefício nº 

352/2018, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 
 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 504/2018–

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo de revisão de aposentadoria protocolado sob o nº 
2018/17848/17894/00555, de 26.09.2018, resolve, 

 
REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 26.09.2014, a 

Portaria por Delegação nº 3181/2014, publicada no DOM, Edição 3502, 
página 05, que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de 
contribuição à segurada abaixo identificada, passando a vigorar da seguinte 
forma: 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MALENA SANTOS DE OLIVEIRA, no cargo de 
ES-Assistente Social E-10, matrícula 063395-0A, do quadro de pessoal 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos 
mensais de R$ 6.389,18 (seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e 
dezoito centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, 

c/c a Lei nº 1.871, de 26.05.2014. 
R$ 6.389,18 

Total dos Proventos R$ 6.389,18 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 05 de outubro de 2018. 

 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 445/2018 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado 
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de 
06.06.2016, 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 483/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo identificado, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 507/2018 – 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
Processo protocolado sob o nº 2018/4114/4147/06630, de 23.07.2018, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor OCINE ALVES DE OLIVEIRA, no cargo de 
Professor Nível Médio 20H 3-D, matrícula 06616-8B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 2.847,42 (dois mil, oitocentos e quarenta e 
sete reais e quarenta e dois centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I da Lei n° 1.879, de 

04.06.2014, c/c Lei n° 2.266 de 12.12.2017. 
R$ 2.847,42 

Total dos Proventos R$ 2.847,42 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de outubro de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 446/2018 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado 
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de 
06.06.2016, 

 
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 

Benefício nº 480/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 508/2018 – 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
Processo protocolado sob o nº 2018/4114/4147/06083, de 05.07.2018, resolve, 

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

Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 30, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora LUZINETE DA SILVA PINHEIRO, no cargo de 
Professor Nível Médio 20H 1-E, matrícula 111940-0A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os 

proventos mensais de R$ 1.938,95 (mil, novecentos e trinta e oito reais e 
noventa e cinco centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014, 

c/c Lei nº 2.266, de 12.12.2017. 
R$ 1.938,95 

Valor Médio Apurado 

Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com 
redação dada pela E.C nº 41/03, c/c artigo 1º da 

Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela Lei 

n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da 
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009. 

R$ 2.020,20 

Total dos Proventos Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal/1988. R$ 1.938,95 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de outubro de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 447/2018 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado 
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de 
06.06.2016, 

 
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 

Benefício nº 481/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 510/2018 – 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
Processo protocolado sob o nº 2017/1637/5957, de 01.09.2017, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA DA GLORIA DA SILVA ARAUJO, no 
cargo de AS-Técnico em Patologia Clínica C-10, matrícula 064172-3A, 
do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, 
com os proventos mensais de R$ 2.798,20 (dois mil, setecentos e 
noventa e oito reais e vinte centavos) discriminados na forma abaixo: 
 
Composição da Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 

26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, 12.12.2017. 
R$ 2.798,20 

Total dos Proventos R$ 2.798,20 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de outubro de 2018. 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 448/2018 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado 
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de 
06.06.2016, 

 
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 

Benefício nº 482/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 509/2018 – 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo protocolado sob o nº 2018/1637/0237, de 15.01.2018, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003 c/c artigo 51 da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora RITA REGINA CARLOS PACHECO, no cargo 
de AS-Auxiliar Administrativo C-09, matrícula 082111-0A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 2.716,67 (dois mil, setecentos e dezesseis 
reais e sessenta e sete centavos) discriminados na forma abaixo: 
 
Composição da Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 

26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, 12.12.2017. 
R$ 2.716,67 

Total dos Proventos R$ 2.716,67 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de outubro de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 449/2018 
 

REVISA aposentadoria de servidor, na forma 
que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado 
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de 
06.06.2016, 

 
CONSIDERANDO o Despacho de Revisão de Benefício nº 

354/2018, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 
 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 511/2018–

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo de revisão de aposentadoria protocolado sob o nº 
2018/17848/17852/00091, de 28.09.2018, resolve, 

 
REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 03.04.2017, 

a Portaria por Delegação nº 119/2017, publicada no DOM de 
06.04.2017, Edição 4101, página 25, que concedeu o benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à segurada abaixo identificada, 
passando a vigorar da seguinte forma: 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51 da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora SUELY TOCANTINS DE LIMA, no cargo de ES-
Enfermeiro F-07, matrícula 065572-4B, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais 
de R$ 7.463,73 (sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta 
e três centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, 

c/c a Lei nº 2.134, de 10.06.2016. 
R$ 7.463,73 

Total dos Proventos R$ 7.463,73 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de outubro de 2018. 

 
 
 

PORTARIA N.º 147/2018-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

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

 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 213/2018, da lavra 

do Procurador Autárquico da Manaus Previdência, que opinou pelo 
deferimento do pedido de renúncia de sua quota-parte formulado pelo Sr. 
Roberval dos Santos Queiros em favor do dependente abaixo identificado, 

 
CONSIDERANDO o Laudo da Junta Médico-Pericial do 

Município, emitido em 22.08.2018, 
 
CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício 

nº 478/2018, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 505/2018 – 

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por 
morte, e demais documentos que instruem os autos do processo nº 
2018/17848/17894/00531, de 17.09.2018, resolve, 

 
I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 17.09.2018, 

nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, 
inciso II, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso II, todos da Lei Municipal nº 870, 
de 21.07.2005, ao senhor LUIZ ANTONIO MACEDO QUEIROZ, na 
condição de filho maior inválido da servidora EVENILCE MACEDO DA 
SILVA, falecida em 26.03.2010, ocupante dos cargos de Professor Nível 
Médio 20H 1-C e Professor Nível Médio 20H 1-B, matrículas 050445-9B 
e 050445-9C, respectivamente, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, devendo a pensão por morte ser 
extinta quando cessar a invalidez. 

 
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 

importância de R$ 1.875,68 (mil, oitocentos e setenta e cinco reais e 
sessenta e oito centavos) na forma abaixo discriminada: 
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Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal Valor 

Subsídio (050445-9B) Art. 26 c/c Art. 27, II, “b”, da Lei nº 1.126/07. R$ 951,70 

Subsídio (050445-9C) Art. 26 c/c Art. 27, II, “b”, da Lei nº 1.126/07. R$ 923,98 

Total dos Proventos R$ 1.875,68 

 
III – APLICAR aos valores dos proventos de cada 

matrícula, constantes da tabela acima, as regras do art. 7º, VII, do art. 
39, § 3º e do art. 201, § 2º todos da Constituição Federal/1988, devendo 
ocorrer a elevação do benefício ao salário-mínimo nacional vigente. 
 

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

Manaus, 05 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº 058/2018/MANAUSCULT 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício 
da competência que lhe confere o inciso II do artigo 128 c/c inciso IV do 
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus e a Lei Delegada de 
n° 25, de 31 de julho de 2013, Decreto de 06 de janeiro de 2017 e; 

 
CONSIDERANDO os termos estabelecidos no Edital de 

Chamamento Público N° 09/2018 – MANAUSCULT, que tem por objeto 
“escolha da proposta mais vantajosa, visando à celebração de permissão de 
uso onerosa de espaço público, objetivando a operacionalização e 
exploração comercial de camarote pela iniciativa privada, durante a realização 
do Projeto Réveillon da Cidade, no período de 31 de dezembro de 2018 a 01 
de janeiro de 2019, no Complexo Turístico Parque Ponta Negra”. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° INSTITUIR COMISSÃO DE SELEÇÃO conforme 
previsto no item 7 do supracitado edital, responsável por analisar, os 
documentos dos proponentes referente a habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e trabalhista, qualificação técnica e financeira, assim como, avaliar e 
selecionar a proposta comercial apresentada, referente ao  chamamento 
público,  obedecendo as demais responsabilidades  inerentes a outorga. 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
CATEGORIA 

José Diego da Silva – 125.651-3C(Presidente), podendo ser substituído por um dos 
membros, desde que determinado pelo Diretor Presidente, no caso de impossibilidade. 

Fábio Bacry Andrade – 129.501-2B(Membro) 

Anderson Rogério de Lima Vieira – 130.801-7A(Membro) 

Jaqueline de Freitas Figueiredo – 123.415-3D(Membro) 

 
 

Art. 2º A Comissão não será remunerada, sendo os 
serviços prestados de relevante interesse público. 
 

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

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

Manaus, 09 de outubro de 2018. 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 09/2018 – MANAUSCULT 
 

A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos-MANAUSCULT, torna pública a 
realização de processo de seleção na forma de CHAMADA PÚBLICA, 
objetivando a eventual permissão de uso onerosa de espaço público, para 
operacionalização e exploração comercial de serviços de hospitalidade 
pela iniciativa privada, durante a realização do Projeto Réveillon da Cidade, 
nos dias 31 de dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 2019, com 
fundamento na Lei delegada nº 25/2013, obedecidas as disposições da Lei 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar n° 
147, de 07 de agosto de 2014, bem como pelas condições estabelecidas 
neste edital e termo de permissão de uso anexo: 
 

1. DO OBJETO: O objeto da presente chamada pública é a 
“escolha da proposta mais vantajosa, visando à celebração 
de permissão de uso onerosa de espaço público, objetivando 
a operacionalização e exploração comercial de camarote pela 
iniciativa privada, durante a realização do Projeto Réveillon 
da Cidade, no período de 31 de dezembro de 2018 a 01 de 
janeiro de 2019, no Complexo Turístico Parque Ponta Negra”, 
nos termos e justificativas constantes no Processo Administrativo 
nº 2018/16508/16697/00727. 

1.1. Os proponentes irão concorrer a 01 (um) espaço de Camarote, 
composto por módulos interligados, para operacionalização e 
exploração comercial de serviços de hospitalidade, para o qual 
será formalizada uma permissão de uso de espaço público de 
forma onerosa e de natureza precária. 

1.2. O espaço disponibilizado para exploração comercial dos 
proponentes neste edital possuirá as seguintes estruturas e 
características: 

1.3. 01 (um) espaço de Camarote, composto por 03 (três) módulos em 
sequência e interligados. Sendo que cada módulo possui as 
seguintes dimensões: piso modulado em compensado naval de 
25mm antiderrapante, medindo 20m de largura x15m de 
profundidade x 1, 40m de altura, sendo todo fechado em 
octanorm medindo 20m x 7m com pé direito em 2,70m, 
refrigerado com 03 maquinas de 40TR, podendo ser dividido em 
vários espaços ou um salão único, com três portas de entrada de 
vidro blindex, com três escadas de acesso e a sua frente toda em 
vidro, com três portas também de vidro em blindex com acesso a 
uma varanda de 4m de profundidade X 20m de largura; 

1.4. Área livre de ocupação, denominada front stage com 
aproximadamente 600m2; coberto com tenda estilo galpão com 
lona Dakar 7000 com blackout e baguete de borracha, na cor 
branca ou cinza, com pé direito de 4m na base da tenda e 8m no 
cume da tenda; 

1.5. O presente Edital, bem como seus anexos, encontra-se à disposição, 
para consulta de qualquer interessado, na sede da MANAUSCULT 
localizada à Av. André Araújo, N° 2676, Aleixo – Manaus (AM), e no 
sítio da MANAUSCULT na internet em http://vivamanaus.com/ 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. A celebração da Permissão de Uso de forma onerosa deverá ser 

efetuada com empresa especializada em organização, 
coordenação, montagem, operação, decoração, mobiliário, serviço 
de buffet, desmontagem, venda de pacotes e ingressos, produção, 
logística, serviço de shuttle, cenografia, ambientação, segurança, 
receptivo e mão-de-obra especializada,  tendo como  objetivo a 
promoção turística do município de Manaus através da ativação 
deste serviço e pacote de hospitalidade dentro do projeto Réveillon 
da Cidade. Com isso, pretende-se ampliar o alcance de público do 
evento, que já é tradicional na cidade de Manaus, tendo uma nova 
qualificação e oferta de serviço para a população manauara, bem 
como, possíveis turistas que desejam participar do evento. 

2.2. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT, conforme seu Regimento Interno oficializado 
através do Decreto N° 2.638, de 05 de novembro de 2013, possui, 
dentre seus objetivos centrais, impulsionar, desenvolver e articular 
ações voltadas ao turismo e eventos em parceria com as 
organizações públicas e privadas. Esse propósito pode ser atingido 
através da elaboração e coordenação de campanhas promocionais 
com o objetivo de divulgar o destino de Manaus em âmbito local, 
regional e internacional, bem como, através da ativação de espaços 
de venda e promoção em grandes eventos relacionados. 

http://vivamanaus.com/
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Com esse olhar, o projeto pretende de forma pioneira transferir 
o serviço de hospitalidade e camarotes para uma empresa que 
venda esse espaço e como forma de contrapartida ofereça 
proposta mais vantajosa à Prefeitura, diminuindo assim o 
investimento da Prefeitura no projeto Réveillon da Cidade, bem 
como, sendo os primeiros passos para que o projeto se torne 
autônomo e auto sustentável, não dependendo apenas de verba 
pública, mas, sendo uma mobilização de esforços 
compartilhada entre Prefeitura e iniciativa privada.  Sob essa 
perspectiva, observamos que o setor do turismo no Brasil passa 
por confluência de fatores que apontam para um cenário 
positivo e de crescimento nos próximos anos, o qual será 
significativamente impulsionado pela melhora do cenário 
econômico brasileiro e mundial em 2019. 

 
3. DO PRAZO DA OUTORGA 
3.1. O prazo de duração da permissão de uso será de 01 de 

dezembro de 2018 a 10 de janeiro de 2019, incluindo o prazo do 
evento, montagem e desmontagem. 

 
4. DO VALOR ESTIMADO DA OUTORGA 
4.1. A proposta mínima da administração é de 20% (vinte por cento) 

sobre a venda de ingressos, logo o valor a ser pago pela 
permissionária vencedora é a proposta de maior oferta, 
excetuando-se os impostos e taxas incidentes. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar desta seleção, as empresas comerciais 

registradas na Junta Comercial que tenham ramo de atividade 
compatível com o objeto deste edital e que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos 
constante deste Edital e seus Anexos. 

5.2. Não poderão participar deste Edital: 
5.2.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 
5.2.2. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico de: 

5.2.2.1. Servidor da Prefeitura Municipal de Manaus, por si ou como 
gerente, acionista controlador, responsável, técnico ou 
subcontratado; 

5.2.3. Empresas que combinarem entre si, visando frustrar a 
competitividade do processo; 

5.2.4. Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas 
inidôneas perante a Administração Pública, Direta ou Indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas 
com suspensão do direito de licitar ou contratar, no órgão ou 
entidade da Prefeitura de Manaus, desde que o ato tenha sido 
publicado, conforme o caso, no Diário Oficial da União, do 
Estado ou do Município; 

5.2.5. Empresas que estejam sob falência (ou recuperação judicial), 
concurso de credores, dissolução e liquidação, ou pessoa 
física em estado de insolvência civil; 

5.2.6. Empresa que tenham como sócios parentes consanguíneos, 
até o segundo grau, do prefeito, vice-prefeito ou secretário do 
município de Manaus (neste ultimo, no âmbito desta 
Fundação); 

5.2.7. Direta ou indiretamente os impedidos pelo art. 9º, incisos e 
parágrafos da Lei n. 8.666/93; 

5.2.8. Empresa inscrita na Dívida Ativa do município; 
5.2.9. Empresa cujo objeto não seja pertinente e compatível com o 

objeto deste Edital; 
5.2.10. A não observância das alíneas anteriores por parte da 

empresa ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Os interessados deverão protocolizar no prazo de sete (07) 

dias úteis a contar da publicação do edital, no  
protocolo da própria sede da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos – MANAUSCULT, localizado  
à Avenida André Araújo, n°2767, Bairro Aleixo, no horário de 
08h00 as 17h00, em envelope devidamente lacrado,  
contendo obrigatoriamente as seguintes informações e 
documentos: 

6.2. Endereçamento da proposta, a ser colocada sobre o envelope, 
visando garantir a identificação do mesmo, conforme modelo 
abaixo: 

DESTINATÁRIO: 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - 
MANAUSCULT 
EDITAL 09/2018 - MANAUSCULT 
Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM 
A/C DIRETORIA DE EVENTOS 
 
REMETENTE: 
NOME COMPLETO DO PROPONENTE 
ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE 

 
6.3. Anexo I- Ficha de Inscrição Pessoa Jurídica, disponível no 

http://vivamanaus.com/ ; 
6.4. Currículo da empresa; 
6.5. Currículo dos principais profissionais envolvidos na 

operacionalização do projeto; 
6.6. Portfólio composto por clipping de jornais ou revistas que 

demonstrem a experiência e/ou a quantidade de serviços 
oferecidos pela empresa tais como: matérias de jornais, 
certificados, declarações expedidas por instituições ou  
empresas da área de eventos, convites de participação, páginas 
da internet com temas afetos ao objeto deste edital, premiações, 
críticas e outros comprovando as atividades realizadas na área 
eventos. 

6.7. Deve conter ainda: 

 
DA PROPOSTA COMERCIAL 
Apresentar os seguintes documentos: 
6.8. A partir das informações ofertadas a empresa deverá 

apresentar uma proposta para operacionalização do camarote e 
área disponibilizada. Entende-se por serviço de 
operacionalização e exploração comercial de camarotes, uma 
empresa especializada em organização, coordenação, 
montagem, operação, decoração, mobiliário, serviço de buffet, 
desmontagem, venda de pacotes e ingresso, produção, 
logística, serviço de shuttle, cenografia, ambientação, 
segurança, receptivo e mão-de-obra especializada objeto 
conforme informações neste projeto básico. 

6.9. Detalhamento do plano de operação do espaço (pessoal, 
receptivo, cronograma de montagem e desmontagem, 
profissionais envolvidos, divisão de espaço, acessos, plano 
estratégico de ação, metodologia de atendimento e venda, 
divulgação entre outros aspectos referentes à operação do 
projeto). Plano detalhado com todas as informações em 
dimensões, quantidades, pessoal, material  e afins; 

6.10. Projeto cenográfico e de ambientação detalhado e com imagens 
em 3D; 

6.11. Proposta comercial. Nesta proposta deve conter todo o 
detalhamento de venda do pacote de hospitalidade (serviços 
oferecidos, cardápio/menu de comidas, bebidas e outros 
serviços oferecidos, valor unitário do ingresso (preço mínimo e 
preço máximo), preços promocionais, valores de meia entrada, 
quantidade de ingresso disponibilizada para meia entrada, 
distribuição de quantidade de ingresso por lote de  
vendas, número de ingresso total disponibilizado, número de 
cortesias disponibilizadas e outras informações referente a este 
serviço); 

6.12. Demonstrativo de impacto financeiro (Planilha que comprova 
quanto custaria para a Prefeitura de Manaus,  caso ela fosse 
investir nesses serviços que a empresa irá oferecer, conforme 
objeto deste edital; 

6.13. Demonstrativo do valor do ingresso bruto e líquido, planilha que 
apresente os impostos pertinentes ao serviço e taxas referentes a 
vendas de cartão de crédito; 

6.14. Plano de ativação de marketing (em caso de ativação de marcas 
dentro do espaço disponibilizado, deve ser encaminhado um 
plano detalhado de onde será a ativação e de que maneira será 
realizada); 

6.15. Projeto de Gestão de Resíduos; 
6.16. Proposta de compensação de impacto ambiental – 

sustentabilidade; 
6.17. Proposta e plano de acessibilidade; 
6.18. Plano de evacuação, segurança e primeiros socorros do local; 

http://vivamanaus.com/
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PARÁGRAFO ÚNICO: Nos preços deverão incorporar todos os custos 
operacionais da atividade, bem como os demais encargos do tipo 
trabalhistas, previdenciários, direitos autorais, direitos de imagem, 
fiscais, comerciais, além das despesas diretas e indiretas (despesas com 
mão-de-obra, alimentação e hospedagem – quando houver necessidade, 
referente à equipe de trabalho da empresa e/ou terceirizados – 
montagem, desmontagem, a guarda e execução dos serviços, despesas 
com translado do equipamento, transporte e outros), não cabendo ao 
Município de Manaus nenhum custo. 
 
DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
Devem ser apresentados os seguintes documentos: 
6.19. Devem ser apresentados os seguintes documentos: 
6.20. Cópia do ato constitutivo, estatuto, ou contrato Social, última 

alteração ou consolidação, registrado na Junta Comercial do 
Estado, onde empresa tem seu domicílio, devendo constar neste 
documento os objetivos claramente explicitados, das atividades 
que foram requeridas; 

6.21. Cópia dos documentos de eleição de seus administradores, no 
caso de sociedade por ações; 

6.22. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

6.23. Cópia de 01 comprovante de domicílio do estabelecimento comercial 
atualizado com data de vencimento não anterior a 3 (três) meses 
(conta de energia, água, telefone fixo ou contrato de locação); 

6.24. Cópias de documentos de identificação do representante legal, 
CPF, comprovante de endereço. No caso de procurador, 
apresentar procuração pública lavrada em cartório; 

 
DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
Devem ser apresentados os seguintes documentos: 
6.25. Cópia do comprovante de inscrição e de situação cadastral no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/CNPJ; 
6.26. Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à 

dívida ativa da União (Receita Federal), válida, obtida através do 
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br; 

6.27. Certidão Negativa de débitos emitida através da Fazenda 
Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não contribuintes, válida, 
obtida através do endereço eletrônico www.sefaz.am.gov.br; 

6.28. Certidão Negativa de Tributos Municipal (SEMEF), válida, obtida 
através do endereço eletrônico www.semef.manaus.am.gov.br; 

6.29. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, válida, obtida através 
do endereço eletrônico www.caixa.gov.br; 

6.30. Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através 
do endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao/. 

 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Devem ser apresentados os seguintes documentos: 
6.31. Dois ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por 

pessoa de direito público ou privado, em papel timbrado do 
emitente, comprovando a boa e regular prestação anterior de 
serviços compatíveis, em dimensões e capacidade, ao objeto deste 
edital e seus anexos. Também deverão informar a natureza do 
serviço prestado como organização de camarote e/ou stand com 
número de público atendido superior a 5.000 (cinco) mil pessoas e 
ainda, ter comprovação de nota fiscal e contrato compatível com o 
atestado, de forma a comprovar a aptidão para o desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto em tela. 

 

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA E REGISTRO NO 
CADASTUR 
Devem ser apresentados os seguintes documentos: 
6.32. Comprovação de qualificação econômica de 20% do capital 

mínimo ou patrimônio líquido. 
6.33. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE – 

Demonstração do Resultado do Exercício ou outras) do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
estando devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante, conforme Instrução Normativa DNRC n. 03, de 
05 de dezembro de 2013, que comprove a boa situação financeira 
da empresa (Índice de Liquidez Positivo), acompanhado da ata de 
aprovação, devidamente arquivada no registro competente, na 
hipótese de sociedade anônima, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. Os índices de liquidez e 
solvência, cujos resultados deverão ser maior ou igual a 01 (um), 
serão calculados através das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ------------------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
6.34. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis apresentados em uma 
das seguintes formas: 

6.34.1. Publicados em Diário Oficial; 
6.34.2. Publicados em Jornal; 
6.34.3. Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
6.35. A proponente com menos de um ano de existência, que ainda não 

tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis 
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao 
período de sua existência, avaliados através da obtenção de Índice de 
Solvência maior ou igual a um (> ou = a 1), conforme fórmula abaixo: 

 
Ativo Total 

S = ------------------------------------------------------ 
Passivo Exigível Total 

 
6.36. Comprovação de registro de cadastro regular (CADASTUR), 

perante o Ministério do Turismo, como empresa especializada em 
promoção e organização de eventos e marketing promocional, 
nos termos da Lei n. 11.771/08. 

 

OUTROS DOCUMENTOS: 
Devem ser apresentados os seguintes documentos: 
6.37. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida 

pela distribuidora da sede da pessoa jurídica ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

6.38. Certidão Negativa de Falência ou Certidão Positiva, com efeitos 
de negativa (conforme a Lei nº 11.101/2005) expedidos pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

7. DA SELEÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE DA 
DOCUMENTAÇÃO 

7.1. A seleção das propostas será realizada por uma Comissão de 
Seleção, composta por 03 (três) técnicos da MANAUSCULT, 
designados pelo Diretor-Presidente através de Portaria e 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus-DOM, 
levando em conta o atendimento obrigatório de todas as 
exigências constantes deste Edital, e declarará vencedor o 
proponente que apresentar a melhor proposta para o município e 
com maior pontuação no calculo da Nota Final; 

7.2. No cumprimento de suas obrigações, caberá a Comissão de Seleção: 
7.3. Receber as Propostas na forma estabelecida neste Edital; 
7.3.1. Proceder à abertura das Propostas contendo a Documentação; 
7.3.2. Examinar a documentação, nos termos deste Edital, rejeitando 

a apresentada de maneira deficiente ou incompleta; 
7.3.3. Lavrar atas circunstanciadas da seleção, que serão assinadas 

pelos membros da Comissão de Seleção, onde serão 
mencionados os habilitados e inabilitados com suas 
respectivas pontuações; 

7.3.4. Promover, em qualquer fase da seleção, diligência visando 
esclarecer ou completar a instrução do processo. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
8.1. Na avaliação das propostas serão considerados os seguintes itens e 

as respectivas notas atribuídas a cada quesito de julgamento: 
 

IDENTIFICAÇÃO ITEM PONTUAÇÃO 

Etapa 01 Avaliação do Portfólio De 0 a 30 pontos 

Etapa 02 Avaliação da Proposta Comercial De 0 a 70 pontos 

Nota Máxima da Proposta 100 pontos 
 

Sendo: 
AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO 

De 01 a 05 comprovações 05 pontos 

De 06 a 10 comprovações 08 pontos 

De 11 a 15 comprovações 11 pontos 

De 16 a 20 comprovações 14 pontos 

De 21 a 30 comprovações 17 pontos 

De 31 a 40 comprovações 20 pontos 

A Partir de 40 comprovações 30 pontos 
 

AVALIAÇÂO DA PROPOSTA COMERCIAL 

CATEGORIA VALOR MÍNIMO DA PROPOSTA 

Camarote 

O preço mínimo da Administração é de 20 % (vinte por cento), no entanto, o 
critério de avaliação deste item, refere-se a proposta que apresentar o 
percentual mais alto, ou seja a maior oferta sobre o valor auferido com a 
venda de ingressos, excetuando-se taxas e impostos. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.am.gov.br/
http://www.semef.manaus.am.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao/
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8.2. A Classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente 
dos valores das Notas Finais, sendo selecionado aquele que 
atingir a maior Nota Final; 

8.3. Em caso de empate, terá prioridade o proponente que apresentar 
maior pontuação no item portfólio. Permanecendo o empate, será 
considerada a quantidade de ações similares, em público e 
complexidade, comprovadas pelo proponente, tendo prioridade 
aquele que apresentar a maior quantidade de atestados de 
capacidade técnica relacionadas ao objeto. Não havendo 
desempate, o mesmo será definido pela Comissão de Seleção. 

8.4. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e 
pelos documentos entregues, bem como pela proposta 
apresentada, não podendo ser alteradas ou substituídas após a 
formalização da entrega no protocolo da MANAUSCULT. 

8.5. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, das quais o concorrente 
não poderá alegar desconhecimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O plano de operação deve ser aprovado e 
validado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT, qualquer alteração deve ser comunicada com 20 dias 
de antecedência da execução de qualquer etapa informada no plano. 
8.6. A empresa contratada deverá desenvolver e operacionalizar a 

partir do projeto básico presentado pela MANAUSCULT, em datas 
a serem definidas em comum acordo, porém respeitando o 
cronograma de atividades do evento estabelecido em comum 
acordo entre as partes. 

 
9. DOS PRAZOS: 
 
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 09/10/2018 

2 Envio das propostas 
07 (sete) dias úteis a contar da data de 
publicação do Edital no Diário Oficial do 
Município-DOM. 

3 Impugnação do Edital 
Até 03 dias úteis antes do encerramento do 
prazo para apresentação das propostas. 

4 
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 
Comissão de Seleção - Abertura dos envelopes 

Até dois dias úteis a contar  do prazo final 
para apresentação das propostas. 

5 Publicação do Resultado Preliminar 
Até 03 dias úteis a contar do 
encerramento do prazo para 
apresentação das propostas. 

6 
Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar. 

Até 03 (cinco) dias úteis  a contar da 
publicação do resultado preliminar no 
Diário Oficial do Município-DOM. 

7 Publicação do Resultado Final 
Até 03 (três) dias úteis a contar do 
encerramento do prazo para interposição 
de recursos. 

8 Homologação do Resultado Final 
Até 01 (um) dia útil a contar da 
publicação do resultado final. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA 
10.1. Manter todas as certidões relacionadas na composição da 

proposta, dentro do prazo de validade, tanto no ato da inscrição 
da proposta quanto para formalização do processo de Termo de 
Permissão de Uso. 

10.2. Disponibilizar uniformes e identificação dos técnicos e 
responsáveis pela empresa e serviços; 

10.3. Garantir a guarda, transporte Ida/Volta dos equipamentos e materiais; 
10.4. Arcar com as taxas de serviços e impostos, bem como despesas 

com licenças, seguros, alvarás necessárias à realização das 
ações propostas, além de assumir a responsabilidade por todos 
os encargos decorrentes das contratações que venha a realizar, 
inclusive, sociais, fiscais, trabalhistas e comerciais; 

10.5. Disponibilizar mão-de-obra qualificada e em quantidades 
suficiente para execução dos serviços; 

10.6. Arcar com os custos referentes a combustível, limpeza, 
alimentação de funcionários, motoristas e prestadores de serviço; 

10.7. Garantir a disponibilidade de materiais qualificados em perfeito 
estado e em quantidades suficiente para execução dos serviços; 

10.8. A ligação, manutenção e disponibilização de energia em toda a 
área, durante o prazo de exploração da atividade é de inteira 
responsabilidade da proponente selecionada, sem qualquer 
participação da Prefeitura. Cabe ao proponente pagar as taxas 
necessárias e disponibilizar o ART do serviço, para inspeção do 
Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Amazonas com no 
mínimo de 48 (quarenta e oito horas) de antecedência; 

10.9. Afiançar que no local, objeto dessa Chamada Pública, somente 
será permitido à comercialização de água em garrafa plástica 
descartável, refrigerante, energético e demais bebidas 
descartáveis, bem como de alimentos pré-elaborados e não 
perecíveis. 

10.10. Por motivos de segurança do público, é expressamente proibida a 
venda e/ou distribuição, nas barracas, de quaisquer materiais 
quebráveis, cortantes ou perfurantes como garrafas ou recipientes 
de vidro, talheres de metal, espetos, etc., os quais possam causar 
danos à população presente nos dias de evento. 

10.11. A Proponente selecionada deverá comunicar a todas as 
autoridades necessárias para a obtenção do Alvará de 
funcionamento do espaço de evento outorgado (Polícia Militar, 
Polícia Civil, Bombeiros, Juizado da Infância e Juventude, etc.), 
sendo de sua inteira responsabilidade o pagamento de todas as 
taxas necessárias. 

10.12. Arcar com a disponibilidade e custos dos serviços de: 
10.12.1. Organização de camarote; 
10.12.2. Buffet; 
10.12.3. Decoração e ambientação do camarote; 
10.12.4. Receptivo de camarote; 
10.12.5. Segurança e controle de acesso para camarote 
10.12.6. Mobiliário que atenda o espaço disponibilizado; 
10.12.7. Venda de ingressos / passaporte de acesso aos espaços 

disponibilizados; 
10.12.8. Transporte terrestre e/ou fluvial (shuttle) para o público do 

camarote; 
10.12.9. Bombeiro civil para camarote; 
10.12.10. Ambulância móvel e atendimento de primeiros socorros para o 

camarote; 
10.12.11. Equipe e limpeza para o camarote; 
10.13. Respeitar os prazos estabelecidos no Projeto Básico, no Edital, 

no Contrato e os solicitados pela PERMITENTE; 
10.14. A execução do serviço deve ser realizada obedecendo a critérios 

de qualidade, agilidade, pontualidade, segurança e de mão-de-
obra especializada utilizando EPI’s adequados para os 
funcionários envolvidos. 

10.15. A PERMISSIONÁRIA se obriga a executar os itens conforme 
descritos, de acordo com especificações, no local, hora, data e 
prazo estabelecido pela PERMITENTE, nos termos informados 
nas obrigações da PERMISSIONÁRIA; 

10.16. A PERMISSIONARIA irá elaborar um cronograma em comum 
acordo com a PERMITENTE e com a organização e 
operacionalização do projeto que deverá ser cumprido 
rigorosamente, sendo que, qualquer alteração ao mesmo, 
detectada na fase pré-evento ou pós-evento, deve ser 
comunicada de imediato, bem como, enviado para aprovação, 
sujeito a deferimento ou indeferimento. 

10.17. O cronograma a ser desenvolvido pela PERMISSIONÁRIA deverá 
descrever todas as fases do projeto, incluindo montagem, 
operação e desmontagem, número de trabalhadores e a 
designação de cada fornecedor envolvido em casa fase. 

10.18. Não será permitida a execução de serviços que provoquem 
qualquer dano ou alteração permanente no pavimento do local; 

10.19. A PERMISSIONÁRIA se compromete a não utilizar máquinas de 
corte, de solda, lixadeiras e pistola de pintura, pois é 
expressamente proibida a construção de objetos ou cenografia 
em toda a área do evento. Todas as estruturas deverão ser 
concebidas e preparadas de modo que, dentro do local do evento, 
aconteça apenas a sua montagem. 

10.20. Espaços de ativação de marketing, fora do espaço cedido – 
camarote, deverão ser apresentados na proposta, negociados e 
autorizados pela PERMITENTE, podendo ser deferido ou 
indeferido. Não poderão ser perfurados, cortados ou danificas de 
qualquer modo, estando a PERMISSIONÁRIA sujeita ao 
pagamento de multa à organização do evento pelo estrago ou 
dano causado. 

10.21. A PERMISSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas necessárias 
para que a atividade de ativação de marketing realizada no 
evento se desenvolva em condições de salubridade, limpeza e 
conforto e com a maior higiene, seguindo as normas da 
Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de 
Zoonoses e do Ministério do Trabalho. 

10.22. A PERMISSIONÁRIA deverá realizar a manutenção e limpeza do 
espaço todos os dias fora do horário normal de funcionamento do 
evento, bem como, conservação de limpeza durante o evento. 

10.23. A PERMISSIONÁRIA deverá armazenar os utensílios e  
produtos químicos utilizados na limpeza em armários fechados, 
seguindo as regras estabelecidas pelos órgãos públicos 
competentes. 
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10.24. A PERMISSIONÁRIA deverá, sempre que possível, utilizar 
produtos “amigos do meio ambiente” e com um índice de 
biodegradabilidade superior a 90%. 

10.25. A PERMISSIONÁRIA deverá possuir, em todo o momento do 
evento, os planos de limpeza, onde devem estar identificados: 
área, equipamento, nome do produto, concentração/dosagem, 
modo de utilização, frequência e responsabilidade. 

10.26. A PERMISSIONÁRIA deverá possuir fichas técnicas e fichas de 
segurança dos produtos utilizados, devendo disponibilizar à 
CONTRATANTE e/ou à organização do evento, sempre que for 
solicitado; 

10.27. A PERMISSIONÁRIA deverá realizar o armazenamento 
adequado do lixo produzido durante o evento. O lixo produzido 
durante a montagem e a desmontagem deverá ser recolhido pela 
PERMISSIONÁRIA e colocado em recipientes próprios para este 
objetivo que permitam a separação e coleta seletiva de lixos. 

10.28. A PERMISSIONÁRIA deverá fornecer os equipamentos de 
combate a incêndio para o interior do espaço de ativação de 
marketing, os quais deverão estar em perfeitas condições de uso. 

10.29. A PERMISSIONÁRIA deverá realizar toda a instalação elétrica no 
Espaço a partir do interruptor geral de entrada no respectivo 
quadro elétrico do evento. A instalação elétrica deverá respeitar a 
“Norma ABNT NBR 5410 das Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão” e deverá dispor de interruptores de corte geral do tipo 
diferencial de rede terra de proteção. 

10.30. A PERMISSIONÁRIA deverá possuir os planos de verificação, 
certificados da empresa e dos técnicos responsáveis pela 
instalação, devendo disponibilizá-los à organização do evento, à 
PERMITENTE, ou a outra entidade competente sempre que 
solicitado. 

10.31. A PERMISSIONÁRIA se compromete a, sempre que possível, 
utilizar equipamentos certificados para eficiência energética tipo 
“A”. 

10.32. A PERMISSIONÁRIA deverá dispor de equipamentos de coleta 
seletiva dento do espaço de ativação e realizar a separação dos 
resíduos.  Caso a PERMISSIONÁRIA não proceda à separação 
dos resíduos, estará sujeita à penalidade. 

10.33. A PERMISSIONÁRIA se responsabiliza a cumprir o prazo de 
desmontagem do espaço de ativação no período estabelecido 
pela organização do evento, sendo de até 10 (dez) dias corridos, 
depois do último dia de realização do evento. Caso haja atraso na 
desmontagem, a CONTRATADA arcará com a multa e 
penalidades. 

10.34. A PERMISSIONÁRIA deverá obrigatoriamente manter aberto e 
em funcionamento o espaço de ativação de forma contínua e 
ininterrupta, de acordo com o horário de funcionamento 
estabelecido, durante todos os dias do evento. O não 
cumprimento do horário de abertura/encerramento incorre em 
penalizações por parte da organização do evento. 

10.35. A PERMISSIONARIA deverá obrigatoriamente participar, com a 
maior quantidade de colaboradores possível, dos treinamentos 
liderados pela organização do evento com o intuito de divulgar 
regras e procedimentos em vigor no local do evento em matéria 
de Ambiente, Higiene, Segurança do Trabalho, Higiene e 
Segurança Alimentar, Plano de Emergência e Evacuação, entre 
outros. 

10.36. A PERMISSIONÁRIA realizará o credenciamento de todos os 
funcionários e/ou prestadores de serviço visando o acesso ao 
evento. Pessoas não credenciadas não terão acesso a entrada 
para montagem, operação ou desmontagem do espaço sob 
qualquer circunstância. 

10.37. A PERMISSIONARIA zelará para que nenhum funcionário e/ou 
prestador de serviço faça o consumo de bebidas alcoólicas no 
local do evento durante todos os períodos de montagem, 
operação e desmontagem. A organização do evento se reserva o 
direito de retirar do local do evento todas as pessoas à trabalho 
que infrinjam esta norma. 

10.38. A PERMISSIONÁRIA realizará toda a carga e descarga de 
mercadorias de qualquer natureza através dos locais e horários 
estabelecidos previamente pela organização do evento. Nos dias 
do evento, as cargas e descargas apenas poderão ser efetuadas 
fora do horário de funcionamento do evento, ou seja, entre 07h00 
e 14h00. 

10.39. A PERMISSIONARIA será responsável pela circulação de todas 
as suas viaturas ou das empresas contratadas diretamente ou 

indiretamente, bem como pela condução dos respectivos 
motoristas, comprometendo-se a suportar os custos de quaisquer 
danos ou prejuízos que se possam verificar no interior do local do 
evento. 

10.40. Manter equipe habilitada para cumprimento do objeto da licitação, 
com estrutura suficiente para atender às necessidades 
administrativas e de atendimento e com alocação dos perfis 
necessários, dimensionados a partir do acordo entre as partes do 
contrato; 

10.41. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja de 
que espécie for, desde que praticada por seus empregados ou 
empresas terceirizadas na execução dos serviços contratados; 

10.42. Manter sigilo de dados, informações, estratégias de atuação e 
organização de trabalho realizado em conjunto com a 
PERMITENTE, responsabilizando-se por eventuais danos 
causados à PERMITENTE. 

10.43. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas (sem quaisquer ônus para a PERMITENTE), no total ou 
em parte, o objeto deste Projeto Básico em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados; 

10.44. Dar ciência à PERMITENTE, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços; 

10.45. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 
PERMITENTE, cujas reclamações obriga-se a atender 
prontamente; 

10.46. Assumir todos os gastos e despesas que fizer para o 
adimplemento das obrigações decorrentes do Contrato, incluindo 
os custos de eventuais deslocamentos e de alimentação de seus 
funcionários; 

10.47. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de qualificação técnica e econômico-financeira 
exigidas na licitação; 

10.48. Cumprir rigorosamente os prazos acordados em cronograma 
definido entre as partes a partir da aprovação da linha criativa 
zelando pela entrega pontual das atividades que lhe forem 
demandadas; 

10.49. Assumir ainda, a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica relacionadas  a 
acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços / 
entrega ou em conexão com elas, ainda que ocorridas em 
dependências pertencentes à Prefeitura Municipal de Manaus, 
através do (s) órgão (s) envolvido (s) no presente procedimento 
licitatório; 

10.50. A PERMISSIONÁRIA terá a responsabilidade de desenvolver o 
projeto executivo de acordo com o traçado na proposta.  Todas as 
peças visuais a serem criadas deverão ser apresentadas para 
análise e aprovação da equipe curadora da MANAUSCULT. 

10.51. A PERMISSIONÁRIA manterá os entendimentos necessários 
para a execução da Permissão de Uso, por intermédio da 
MANAUSCULT, que acompanhará e fiscalizará os trabalhos 
através de comissão a ser instituída ou funcionários designados 
com autoridade para exercer como representante da 
administração, toda e qualquer ação de orientação geral. Nenhum 
serviço deverá ser executado sem o devido autorizo. 

10.52. A PERMISSIONÁRIA responderá por qualquer ação judicial, 
movida por terceiros, com base na legislação de proteção à 
propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos 
autorais, relacionadas com os serviços objeto deste certame; 

10.53. A PERMISSIONARIA terá que refazer à própria custa, os serviços 
de instalação em que foram empregadas técnicas não 
recomedadas, ou que apresentem vícios ou defeito de execução 
e, todo trabalho considerado inaceitável pela PERMITENTE. 

10.54. A PERMISSIONARIA será responsável por todas  as despesas 
decorrente da execução de eventuais trabalhos em horários 
extraordinários (diurno ou noturno), e despesas com instalações e 
equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os 
gastos e encargos com material e mão de obra necessária à 
completa realização do objeto deste licitação e sua realização 
perfeitamente concluída; 

10.55. A PERMISSIONARIA terá a responsabilidade pelos pagamentos 
e alimentação dos funcionários das empresas contratadas, por 
ela, quando necessário, que darão suporte aos eventos, assim 
quanto aos encargos trabalhistas; 
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10.56. A PERMISSIONARIA deverá apresentar os documentos legais 
comprobatórios de regularidade juntos aos órgãos fiscalizadores 
dos serviços prestados, condições indispensáveis à habilitação; 

10.57. A PERMISSIONÁRIA deverá comunicar todas as autoridades 
necessárias para obtenção do Alvará de funcionamento do evento 
(Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc), sendo de sua inteira 
responsabilidade o pagamento de todas as taxas necessárias.; 

10.58. O Município de Manaus, não terá nenhuma responsabilidade 
decorrente de fornecedores contratados pela permissionária, para 
a execução do objeto, não respondendo solidariamente pelas 
obrigações que são de inteira reponsabilidade da Permissionária; 

10.59. Os direitos oriundos da permissão de uso outorgada, não podem 
ser transferidos a terceiros, ou seja, a Permissionária vencedora 
do certame, não poderá, sublocar,  ceder ou negociar o espaço,  
objeto da permissão de uso. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE 
11.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Permissão de 

Uso, por meio de representante especialmente designado (Fiscal 
do Termo de Permissão de Uso); 

11.2. Prestar a PERMISSIONÁRIA as informações e esclarecimentos 
de que disponha e eventualmente venham a ser solicitados; 

11.3. Ceder espaço para ativação de camarote, em tempo hábil; 
11.4. Zelar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 

licitante vencedora, avaliando a qualidade do serviço prestado ou 
objeto entregue, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, 
observando para que sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, devendo 
tomar as providencias cabíveis para que sejam aplicadas em sua 
totalidade. 

11.5. Tomar as providências necessárias visando facilitar o 
desempenho dos serviços por parte da PERMISSIONÁRIA. 

11.6. Prestar aos funcionários da PERMISSIONÁRIA as informações e 
esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a 
ser socializados e indicar as áreas onde os serviços serão 
executados; 

11.7. Relacionar-se com a PERMISSIONÁRIA exclusivamente através 
de pessoa por ela credenciada. 

11.8. O acompanhamento e fiscalização do funcionamento das 
atividades desempenhadas pela PERMISSIONARIA passarão 
pela supervisão das pessoas indicadas pela PERMITENTE, que 
poderá recusar qualquer tipo de mobiliário/equipamento que não 
corresponda à especificação definida neste Edital; 

11.9. Proporcionar à PERMISSIONÁRIA todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes 
do TERMO DE PERMISSÃO DE USO a ser firmado; 

 

12. DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
12.1. Esgotados todos os prazos para recurso, a critério do Diretor 

Presidente, expedir-se-á Termo de Permissão de Uso, documento 
que legitimará a utilização do espaço permitido. 

12.2. Os proponentes vencedores deverão assinar o Termo de 
Permissão de Uso, após a convocação da Manauscult;. 

12.3. A Permissão de uso do espaço descrito no item 1 é precária e 
discricionária quanto à decisão de outorga, que caberá ao Diretor 
Presidente da MANAUSCULT em face da discricionariedade do 
instituto, a seleção de interessado na forma deste Edital não 
gerará direito adquirido a outorga da Permissão, não ensejando, 
sequer, direito a indenização em face da eventual não ocorrência. 
A Permissão de uso será outorgada por prazo determinado, 
compreendido entre o dia 01 (um) de dezembro de 2018 a 10 
(dez) de janeiro de 2019, durante a realização do Réveillon da 
Cidade, sua montagem e desmontagem. 

12.4. A permissão de uso destinar-se-á à exploração comercial 
conforme previsto neste edital; 

12.5. Nenhum vínculo de natureza empregatícia terá o permissionário e 
seus empregados com a Prefeitura Municipal de Manaus, 
MANAUSCULT ou parceiros. 

12.6. Ficará assegurado ao Município o direito a fiscalização da Permissão 
a ser outorgada,  o que se fará por meio de seus agentes e, 
especialmente, pelo fiscal a ser oportunamente designado. 

12.7. Em caso de inobservância das condições fixadas neste edital, que 
haverão de ser reproduzidas no Termo de permissão de Uso, 
poderá o Permissionário, garantida a prévia defesa, cassar a 
Permissão outorgada, sem que caiba a Autorizada direito a 
qualquer indenização. 

13. DO PAGAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 
PELA PERMISSÃO DE USO. 

13.1. Não haverá pagamento por parte da PERMITENTE à 
PERMISSIONÁRIA, todo o objeto de execução deste edital será 
efetivado pela PERMISSIONÁRIA e como forma de compensação 
pela utilização do espaço em autorizo precário, a 
PERMISSIONÁRIA, deverá repassar a Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, o valor da melhor 
proposta apresentada, considerando o valor líquido do ingresso 
retirando taxa referente a cartão de crédito. Esse valor será 
repassado de forma direta, sendo depositado na conta única da 
fonte 210 – Recursos Ordinários, Banco Bradesco, Agência 3711-
7. Conta Corrente: 19.295-3, em nome da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT. O pagamento 
deverá ser efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 
corridos a contar do dia 1º (primeiro) de janeiro de 2019. 

13.2. Deverá ser apresentado, em até 30 (trinta) dias, o comprovante 
de depósito do valor referente ao percentual sobre o valor dos 
ingressos cobrados, conforme proposta selecionada e ratificado 
no termo de permissão de uso, depositado na conta única da 
fonte 210 – Recursos Ordinários, Banco Bradesco, Agência 3711-
7. Conta Corrente: 19.295-3, em nome da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos  - MANAUSCULT. 

13.3. Além deste, deverão ser juntados e apresentados cópias de 
documentos comprobatórios dos ingressos vendidos conforme os  
termos estabelecidos neste edital. 

Parágrafo único: O Diretor presidente da MANAUSCULT designará 
formalmente, a comissão de servidores para exercerem 
acompanhamento e fiscalização de execução da Permissão de Uso. 
 

14. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
14.1. O contrato poderá ser rescindido por infringência a quaisquer das 

cláusulas ou condições, por mútuo acordo entre as partes, se o 
interesse público assim recomendar, ou nas situações e 
condições previstas nos art. 77 a 80 de Lei n. 8.666/93, sem 
prejuízo das demais cominações editalícias e legais. 

14.2. Poderá a Prefeitura de Manaus unilateralmente rescindir o 
pactuado, independentemente de ação, notificação ou 
interpelação judicial nas seguintes hipóteses: 

14.2.1. Ocorrendo fraude cometida pela contratada; 
14.2.2. Quando pela execução imperfeita e também ficar evidenciada 

a incapacidade técnica ou má-fé da contratada; 
14.2.3. Se ocorrer prestação de serviço ou entrega do objeto fora do 

prazo estipulado, de forma injustificada ou por incapacidade 
técnica, ou ainda, por má-fé da contratada; 

14.2.4. Se a contratada falir ou dissolver a sociedade; 
14.2.5. Pela superveniência de motivos de interesse público, 

devidamente justificados. 
14.2.6. Nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 

Lei n. 8.666/93. 
14.2.7. O termo de permissão poderá ser rescindido de forma 

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a 
termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
para a Contratante. 

14.2.8. Exceto em caso de rescisão por mútuo consentimento, não caberá 
à contratada nenhuma indenização, ficando estabelecido que, 
mesmo naquela hipótese, a Prefeitura de Manaus apenas 
indenizará entregas já efetuadas ou serviços já prestados. 

 
15. DAS PENALIDADES E MULTAS 
15.1. Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução 

dos serviços, erro na execução, execução imperfeita, execução 
diferente do apresentado na proposta, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 
prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas contratuais. 

15.2. A PERMISSIONÁRIA sujeitar-se-á a multa valor dos itens solicitados 
na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, em 
caso de recusa injustificada e demais sanções estabelecidas do edital, 
na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 

qualquer das disposições do presente Edital. 
16.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação 

da documentação e propostas ou quaisquer outros documentos. 
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16.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 

16.4. Só terão direito a rubricar as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos, assinar atas e os contratos, os interessados, por 
meio de seus representantes credenciados, e os membros da 
Comissão de Seleção. 

16.5. Uma vez encerrado o prazo de apresentação de propostas, não 
será admitida a participação de retardatários. 

16.6. Os casos omissos serão dirimidos MANAUSCULT. 
16.7. O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena 

concordância e compromisso de cumprimento de todos os 
critérios e condições dos termos integrais deste Edital. 

16.8. A presente Chamada Pública rege-se pelas disposições deste 
Edital e pelas normas da Lei n.º 8.666/93 e demais legislação 
afeta, no que pertinente, independentemente de literal transcrição. 

16.9. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se 
esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou 
litígios pertinentes ao objeto da presente Chamada Pública, 
independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da 
Comarca de Manaus – AM. 

16.10. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário 
de 8hs às 17h, na sede da MANAUSCULT, localizada no 
endereço supracitado, ou pelo telefone (92) 3236-9387. 

 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 
Manaus, 09 de Outubro de 2018. 

 
 
 
 
 

 
 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA 
EDITAL N° 009/018 – MANAUSCULT 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

P
E

S
S

O
A

 J
U

R
ÍD

IC
A

 

Razão Social 

 

Nome Fantasia 

 

1.3. CNPJ 1.4. Inscrição Municipal e/ou Inscrição Estadual 

  

1.5. Telefone Comercial 1.6. Tel. celular 1.7. Fax 

   

1.8.  Endereço eletrônico (e-mail) 

 

1.9. Logradouro (Rua, Avenida, 
etc) 

1.10. 
Número 

1.11. Complemento 

   

1.12. Município 1.13. UF 1.14. CEP 

   

 
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

2.1 Nome completo 2.2 Função 2.3 CPF 

   

2.4 Telefone 2.5 Tel. Celular 2.6 Fax 

   

2.7 Endereço eletrônico (e-mail) 

 
 

3. VALOR DA PROPOSTA COMERCIAL 

3.1. VALOR 
DO 

INGRESSO 

3.2. QUANTIDADE 
ESTIMADA 

3.3. PROPOSTA DE PERCENTUAL SOB O 
TOTAL DE INGRESSOS VENDIDOS, 

EXCETUANDO-SE IMPOSTOS, A SER PAGO. 

   
 

4. IDENTIFICAÇÂO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE QUALIDADE, 
SEGURANÇA E HIGIENE 

1.1 Nome 1.2 RG 

  

1.3 CPF 1.4 TELEFONE 

  

 
Data: ____/____/___ 

_________________________ 
Assinatura 

ANEXO II 
 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 0XX/2018 – TPU/MANAUSCULT 
 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 0XX/2018- CELEBRADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE MANAUS, POR MEIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS-MANAUSCULT E A 
PROPONENTE XXX, NA FORMA ABAIXO: 
 

Aos XX dias do mês de XXXXXX de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade 
de Manaus, capital do Estado do Amazonas, República Federativa do 
Brasil, estiveram na sede da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, 
TURISMO E EVENTOS-MANAUSCULT, pessoa jurídica de direito público 
de natureza privada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.787.511/0001-60 com 
endereço à Av. André Araújo, 2767 – Aleixo, Manaus-Am, doravante 
designada simplesmente PERMITENTE, representada neste ato pelo 
Exmo. Senhor Diretor-Presidente, XXXXXXXXXXXXXXX – Manaus/AM, 
conforme delegação de competência expressa no Decreto datado de 
31/07/2013, Lei delegada nº 25 de 31/07/2013, Lei nº 1.975, de 29 de Abril 
de 2015, Decreto de 06 de Janeiro de 2017, e a PROPONENTE, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nesta Cidade de Manaus-
AM, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, ajustam o presente 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 0XX/2018, referente ao local onde 
será realizado o EVENTO “REVEILLON DA CIDADE DE MANAUS”, que 
se regerá pelas normas da Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Chamada 
Pública nº 009/2018, publicado no Dom nº XXXXXX, resultado final da 
Comissão de Seleção publicada no DOM n° XXXXXX,  Despacho de 
homologação publicado no DOM Nº XXXXXXXX, Parecer Jurídico n° 
XXX/2018 - PROJUR/MANAUSCULT de XXXX.2018 e pelas demais 
cláusulas e condições seguintes, nos termos e justificativas constantes no 
Processo Administrativo nº 2018/16508/16697/00XXX. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO – PERMISSÃO DE USO de 
espaço público de forma onerosa, para operacionalização e exploração 
comercial de camarote pela iniciativa privada, no Evento “REVEILLON 
DA CIDADE DE MANAUS”, a ser realizada no Complexo Turístico 
Parque Ponta Negra, de 31 de dezembro de 2018 a 01 de janeiro de 
2019, nos termos estabelecidos nos autos e na proposta apresentada. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FINALIDADE – O bem, objeto desta 
Permissão, destina-se, exclusivamente, à permissão de uso de espaço 
público de forma onerosa, para operacionalização e exploração 
comercial de camarote pela iniciativa privada. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA PERMISSÃO – De acordo 
com o ordenamento jurídico, a presente Permissão de Uso é concedida 
em caráter eminentemente precário, podendo, por isso, sem indenização 
de qualquer espécie ou natureza a PERMISSÃO, ser revogada a 
qualquer tempo, ficando ajustado, entretanto, que sem prejuízo dessa 
precariedade expressamente reconhecida pela PERMISSIONÁRIA, o 
prazo de utilização do bem será nos dias 31 de dezembro de 2018 a 01 
de janeiro de 2019, no Complexo Turístico Parque Ponta Negra, por 
meio da realização do evento “Réveillon da Cidade de Manaus”. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DA PERMISSÃO - 
CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA – Pela presente Permissão de Uso nº 
0XX/2018 e utilização do bem, objeto deste Termo, a PERMISSIONÁRIA 
pagará a importância de XX% sob a venda de ingressos, excetuando-se os 
impostos e taxas incidentes, cujo valor será repassado de forma direta, 
sendo depositado na conta única da fonte 210 – Recursos Ordinários, 
Banco Bradesco, Agência 3711-7. Conta Corrente: 19.295-3, em nome da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT. O 
pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 
corridos a contar do dia 1º (primeiro) de janeiro de 2019, conforme Anexo I- 
Proposta Comercial, nos termos estabelecidos no Edital de Chamamento 
Público nº 009/2018, publicado no DOM XXXXXXXX, face o resultado final 
da Comissão de Seleção, publicado no DOM nº XXXXXXX, despacho de 
homologação publicado no DOM nº XXXXXXXX. 
Parágrafo único: Deverá ser apresentado, em até 30 (trinta) dias após o 
evento, o comprovante de depósito do valor referente ao percentual sobre 
o valor dos ingressos cobrados, conforme proposta selecionada e ratificado 
no termo de permissão de uso, depositado na conta única da fonte 210 – 
Recursos Ordinários, Banco Bradesco, Agência 3711-7. Conta Corrente: 
19.295-3, em nome da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 
- MANAUSCULT. Além deste, deverão ser juntados e apresentados cópias 
de documentos comprobatórios dos ingressos vendidos conforme os 
termos estabelecidos no Edital n° 009/2018 - MANAUSCULT. 
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CLÁUSULA QUINTA: DO USO DO BEM OBJETO DA PERMISSÃO- 
01 (um) espaço de Camarote, composto por módulos interligados, para 
operacionalização e exploração comercial de serviços de hospitalidade, 
para o qual será formalizada uma permissão de uso de espaço público 
de forma onerosa e de natureza precária. O espaço disponibilizado para 
exploração comercial dos proponentes neste edital possuirá as seguintes 
estruturas e características: 01 (um) espaço de Camarote, composto por 
03 (três) módulos em sequência e interligados. Sendo que cada módulo 
possui as seguintes dimensões: piso modulado em compensado naval 
de 25mm anti derrapante, medindo 20m de largura X 15m de 
profundidade X 1, 40m de altura, sendo todo fechado em octanorm 
medindo 20m X 7m com pé direito em 2,70m, refrigerado com 03 
maquinas de 40TR, podendo ser dividido em vários espaços ou um 
salão único, com três portas de entrada de vidro blindex, com três 
escadas de acesso e a sua frente toda em vidro, com três portas 
também de vidro em blindex com acesso a uma varanda de 4m de 
profundidade X 20m de largura. Área livre de ocupação, denominada 
front stage com aproximadamente 600m2; coberto com tenda estilo 
galpão com lona Dakar 7000 com blackout e baguete de borracha, na 
cor branca ou cinza, com pé direito de 4m na base da tenda e 8m no 
cume da tenda. 
Parágrafo primeiro: O uso do objeto permissionado deverá ser tão 
somente destinado à atividade econômica nas suas múltiplas áreas e, 
que sejam de acordo com o pactuado entre as partes. 
Parágrafo segundo: O bem objeto deste Termo de Permissão de Uso 
será de uso restrito da PERMISSIONÁRIA, sendo proibida a destinação 
de qualquer de suas instalações para uso e explorações de terceiros. 
Parágrafo terceiro: A Permissionária é responsável pela segurança do 
espaço e de quaisquer bens nele contidos. 
 

CLÁUSULA SEXTA: Das taxas de Serviços Públicos: A 
PERMISSIONÁRIA fica na obrigação de pagar todas as tarifas e taxas 
de serviços públicos em decorrência de seu uso ou imposição legal, na 
forma da legislação de tributos e rendas (coleta de lixo, água e esgoto, 
energia elétrica). 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CONSERVAÇÃO DO BEM – A 
PERMISSIONÁRIA é obrigada a conservar o espaço, mantendo-o em 
perfeito estado de conservação e limpeza. Incumbindo-lhe, 
responsabilidade de devolver o espaço devidamente limpo e em 
perfeitas condições de integridade. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO – AO PERMITENTE é 
assegurado o direito de exercer, através de seus setores próprios, 
fiscalização do bem durante o Evento, através da Comissão constituída 
pela Portaria nº 0XX/2018-MANAUSCULT. 
 
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA 
1) Manter todas as certidões relacionadas na composição da proposta, 
dentro do prazo de validade, tanto no ato da inscrição da proposta 
quanto para formalização do processo de Termo de Permissão de Uso. 
2) Disponibilizar uniformes e identificação dos técnicos e responsáveis 
pela empresa e serviços; 
3) Garantir a guarda, transporte Ida/Volta dos equipamentos e materiais; 
4) Arcar com as taxas de serviços e impostos, bem como despesas com 
licenças, seguros, alvarás necessárias à realização das ações 
propostas, além de assumir a responsabilidade por todos os encargos 
decorrentes das contratações que venha a realizar, inclusive, sociais, 
fiscais, trabalhistas e comerciais; 
5) Disponibilizar mão-de-obra qualificada e em quantidades suficiente 
para execução dos serviços; 
6) Arcar com os custos referentes a combustível, limpeza, alimentação 
de funcionários, motoristas e prestadores de serviço; 
7) Garantir a disponibilidade de materiais qualificados em perfeito estado 
e em quantidades suficiente para execução dos serviços; 
8) A ligação, manutenção e disponibilização de energia em toda a área, 
durante o prazo de exploração da atividade é de inteira responsabilidade 
da proponente selecionada, sem qualquer participação da Prefeitura. 
Cabe ao proponente pagar as taxas necessárias e disponibilizar o ART 
do serviço, para inspeção do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de 
Amazonas com no mínimo de 48 (quarenta e oito horas) de 
antecedência; 
9) Afiançar que no local, objeto dessa Chamada Pública, somente será 
permitido à comercialização de água em garrafa plástica descartável, 
refrigerante, energético e demais bebidas descartáveis, bem como de 
alimentos pré-elaborados e não perecíveis. 

10) Por motivos de segurança do público, é expressamente proibida a 
venda e/ou distribuição, nas barracas, de quaisquer materiais 
quebráveis, cortantes ou perfurantes como garrafas ou recipientes de 
vidro, talheres de metal, espetos, etc., os quais possam causar danos à 
população presente nos dias de evento. 
11) A Proponente selecionada deverá comunicar a todas as autoridades 
necessárias para a obtenção do Alvará de funcionamento do espaço de 
evento outorgado (Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Juizado da 
Infância e Juventude, etc.), sendo de sua inteira responsabilidade o 
pagamento de todas as taxas necessárias. 
 

12) Arcar com a disponibilidade e custos dos serviços de Organização de 
camarote; Buffet; Decoração e ambientação do camarote; Receptivo de 
camarote; Segurança e controle de acesso para camarote; Mobiliário que 
atenda o espaço disponibilizado; Venda de ingressos / passaporte de 
acesso aos espaços disponibilizados; Transporte terrestre e/ou fluvial 
(shuttle) para o público do camarote; Bombeiro civil para camarote; 
Ambulância móvel e atendimento de primeiros socorros para o camarote; 
Equipe e limpeza para o camarote; Respeitar os prazos estabelecidos no 
Projeto Básico, no Edital, no Contrato e os solicitados pela PERMITENTE; 
 

13) A execução do serviço deve ser realizada obedecendo a critérios de 
qualidade, agilidade, pontualidade, segurança e de mão-de-obra 
especializada utilizando EPI’s adequados para os funcionários envolvidos. 
 

14) A PERMISSIONÁRIA se obriga a executar os itens conforme 
descritos, de acordo com especificações, no local, hora, data e prazo 
estabelecido pela PERMITENTE, nos termos informados nas obrigações 
da PERMISSIONÁRIA; 
 

15) A PERMISSIONARIA irá elaborar um cronograma em comum acordo 
com a PERMITENTE e com a organização e operacionalização do 
projeto que deverá ser cumprido rigorosamente, sendo que, qualquer 
alteração ao mesmo, detectada na fase pré-evento ou pós-evento, deve 
ser comunicada de imediato, bem como, enviado para aprovação, sujeito 
a deferimento ou indeferimento. 
16) O cronograma a ser desenvolvido pela PERMISSIONÁRIA deverá 
descrever todas as fases do projeto, incluindo montagem, operação e 
desmontagem, número de trabalhadores e a designação de cada 
fornecedor envolvido em casa fase. 
17) Não será permitida a execução de serviços que provoquem qualquer 
dano ou alteração permanente no pavimento do local; 
18) A PERMISSIONÁRIA se compromete a não utilizar máquinas de 
corte, de solda, lixadeiras e pistola de pintura, pois é expressamente 
proibida a construção de objetos ou cenografia em toda a área do 
evento. Todas as estruturas deverão ser concebidas e preparadas de 
modo que, dentro do local do evento, aconteça apenas a sua montagem. 
19) Espaços de ativação de marketing, fora do espaço cedido – 
camarote, deverão ser apresentados na proposta, negociados e 
autorizados pela PERMITENTE, podendo ser deferido ou indeferido. Não 
poderão ser perfurados, cortados ou danificas de qualquer modo, 
estando a PERMISSIONÁRIA sujeita ao pagamento de multa à 
organização do evento pelo estrago ou dano causado. 
20) A PERMISSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas necessárias 
para que a atividade de ativação de marketing realizada no evento se 
desenvolva em condições de salubridade, limpeza e conforto e com a 
maior higiene, seguindo as normas da Subsecretaria de Vigilância, 
Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses e do Ministério do Trabalho. 
21) A PERMISSIONÁRIA deverá realizar a manutenção e limpeza do 
espaço todos os dias fora do horário normal de funcionamento do 
evento, bem como, conservação de limpeza durante o evento. 
22) A PERMISSIONÁRIA deverá armazenar os utensílios e produtos 
químicos utilizados na limpeza em armários fechados, seguindo as 
regras estabelecidas pelos órgãos públicos competentes. 
23) A PERMISSIONÁRIA deverá, sempre que possível, utilizar produtos 
“amigos do meio ambiente” e com um índice de biodegradabilidade 
superior a 90%. 
24) A PERMISSIONÁRIA deverá possuir, em todo o momento do 
evento, os planos de limpeza, onde devem estar identificados: área, 
equipamento, nome do produto, concentração/dosagem, modo de 
utilização, frequência e responsabilidade. 
25) A PERMISSIONÁRIA deverá possuir fichas técnicas e fichas de 
segurança dos produtos utilizados, devendo disponibilizar à 
CONTRATANTE e/ou à organização do evento, sempre que for solicitado; 
26) A PERMISSIONÁRIA deverá realizar o armazenamento adequado do 
lixo produzido durante o evento. O lixo produzido durante a montagem e a 
desmontagem deverá ser recolhido pela PERMISSIONÁRIA e colocado 
em recipientes próprios para este objetivo que permitam a separação e 
coleta seletiva de lixos. 
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27) A PERMISSIONÁRIA deverá fornecer os equipamentos de combate 
a incêndio para o interior do espaço de ativação de marketing, os quais 
deverão estar em perfeitas condições de uso. 
28) A PERMISSIONÁRIA deverá realizar toda a instalação elétrica no 
Espaço a partir do interruptor geral de entrada no respectivo quadro 
elétrico do evento. A instalação elétrica deverá respeitar a “Norma ABNT 
NBR 5410 das Instalações Elétricas de Baixa Tensão” e deverá dispor 
de interruptores de corte geral do tipo diferencial de rede terra de 
proteção. 
29) A PERMISSIONÁRIA deverá possuir os planos de verificação, 
certificados da empresa e dos técnicos responsáveis pela instalação, 
devendo disponibilizá-los à organização do evento, à PERMITENTE, ou 
a outra entidade competente sempre que solicitado. 
30) A PERMISSIONÁRIA se compromete a, sempre que possível, 
utilizar equipamentos certificados para eficiência energética tipo “A”. 
31) A PERMISSIONÁRIA deverá dispor de equipamentos de coleta 
seletiva dento do espaço de ativação e realizar a separação dos 
resíduos.  Caso a PERMISSIONÁRIA não proceda à separação dos 
resíduos, estará sujeita à penalidade. 
32) A PERMISSIONÁRIA se responsabiliza a cumprir o prazo de 
desmontagem do espaço de ativação no período estabelecido pela 
organização do evento, sendo de até 10 (dez) dias corridos, depois do 
último dia de realização do evento. Caso haja atraso na desmontagem, a 
CONTRATADA arcará com a multa e penalidades. 
33) A PERMISSIONÁRIA deverá obrigatoriamente manter aberto e em 
funcionamento o espaço de ativação de forma contínua e ininterrupta, de 
acordo com o horário de funcionamento estabelecido, durante todos os 
dias do evento. O não cumprimento do horário de abertura/encerramento 
incorre em penalizações por parte da organização do evento. 
34) A PERMISSIONARIA deverá obrigatoriamente participar, com a 
maior quantidade de colaboradores possível, dos treinamentos liderados 
pela organização do evento com o intuito de divulgar regras e 
procedimentos em vigor no local do evento em matéria de Ambiente, 
Higiene, Segurança do Trabalho, Higiene e Segurança Alimentar, Plano 
de Emergência e Evacuação, entre outros. 
35) A PERMISSIONÁRIA realizará o credenciamento de todos os 
funcionários e/ou prestadores de serviço visando o acesso ao evento. 
Pessoas não credenciadas não terão acesso a entrada para montagem, 
operação ou desmontagem do espaço sob qualquer circunstância. 
36) A PERMISSIONARIA zelará para que nenhum funcionário e/ou 
prestador de serviço faça o consumo de bebidas alcoólicas no local do 
evento durante todos os períodos de montagem, operação e 
desmontagem. A organização do evento se reserva o direito de retirar do 
local do evento todas as pessoas à trabalho que infrinjam esta norma. 
37) A PERMISSIONÁRIA realizará toda a carga e descarga de 
mercadorias de qualquer natureza através dos locais e horários 
estabelecidos previamente pela organização do evento. Nos dias do 
evento, as cargas e descargas apenas poderão ser efetuadas fora do 
horário de funcionamento do evento, ou seja, entre 07h00 e 14h00. 
38) A PERMISSIONARIA será responsável pela circulação de todas as 
suas viaturas ou das empresas contratadas diretamente ou 
indiretamente, bem como pela condução dos respectivos motoristas, 
comprometendo-se a suportar os custos de quaisquer danos ou 
prejuízos que se possam verificar no interior do local do evento. 
39) Manter equipe habilitada para cumprimento do objeto da licitação, 
com estrutura suficiente para atender às necessidades administrativas e 
de atendimento e com alocação dos perfis necessários, dimensionados a 
partir do acordo entre as partes do contrato; 
40) Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja de que 
espécie for, desde que praticada por seus empregados ou empresas 
terceirizadas na execução dos serviços contratados; 
41) Manter sigilo de dados, informações, estratégias de atuação e 
organização de trabalho realizado em conjunto com a PERMITENTE, 
responsabilizando-se por eventuais danos causados à PERMITENTE. 
 

42) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas 
(sem quaisquer ônus para a PERMITENTE), no total ou em parte, o objeto 
deste Projeto Básico em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados; 
 

43) Dar ciência à PERMITENTE, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços; 
 

44) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 
PERMITENTE, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente; 
 

45) Assumir todos os gastos e despesas que fizer para o adimplemento 
das obrigações decorrentes do Contrato, incluindo os custos de 
eventuais deslocamentos e de alimentação de seus funcionários; 

46) Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de qualificação técnica e econômico-financeira exigidas na 
licitação; 
47) Cumprir rigorosamente os prazos acordados em cronograma 
definido entre as partes a partir da aprovação da linha criativa zelando 
pela entrega pontual das atividades que lhe forem demandadas; 
48) Assumir ainda, a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica relacionadas  a 
acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados no desempenho dos serviços / entrega ou em 
conexão com elas, ainda que ocorridas em dependências pertencentes à 
Prefeitura Municipal de Manaus, através do (s) órgão (s) envolvido (s) no 
presente procedimento licitatório; 
49) A PERMISSIONÁRIA terá a responsabilidade de desenvolver o 
projeto executivo de acordo com o traçado na proposta.  Todas as peças 
visuais a serem criadas deverão ser apresentadas para análise e 
aprovação da equipe curadora da MANAUSCULT. 
50) A PERMISSIONÁRIA manterá os entendimentos necessários para a 
execução da Permissão de Uso, por intermédio da MANAUSCULT, que 
acompanhará e fiscalizará os trabalhos através de comissão a ser 
instituída ou funcionários designados com autoridade para exercer como 
representante da administração, toda e qualquer ação de orientação 
geral. Nenhum serviço deverá ser executado sem o devido autorizo. 
51) A PERMISSIONÁRIA responderá por qualquer ação judicial, movida 
por terceiros, com base na legislação de proteção à propriedade 
intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, relacionadas com 
os serviços objeto deste certame; 
52) A PERMISSIONARIA terá que refazer à própria custa, os serviços de 
instalação em que foram empregadas técnicas não recomedadas, ou 
que apresentem vícios ou defeito de execução e, todo trabalho 
considerado inaceitável pela PERMITENTE. 
53) A PERMISSIONARIA será responsável por todas as despesas 
decorrente da execução de eventuais trabalhos em horários 
extraordinários (diurno ou noturno), e despesas com instalações e 
equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os gastos e 
encargos com material e mão de obra necessária à completa realização 
do objeto deste licitação e sua realização perfeitamente concluída; 
54) A PERMISSIONARIA terá a responsabilidade pelos pagamentos e 
alimentação dos funcionários das empresas contratadas, por ela, quando 
necessário, que darão suporte aos eventos, assim quanto aos encargos 
trabalhistas; 
55) A PERMISSIONARIA deverá apresentar os documentos legais 
comprobatórios de regularidade juntos aos órgãos fiscalizadores dos 
serviços prestados, condições indispensáveis à habilitação. 
56) A PERMISSIONÁRIA deverá comunicar todas as autoridades 
necessárias para obtenção do Alvará de funcionamento do evento 
(Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc), sendo de sua inteira 
responsabilidade o pagamento de todas as taxas necessárias. 
57) Responder, judicialmente, por perdas e danos que vier a causar à 
PERMITENTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou 
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais que estiver sujeita. 
58) O Município de Manaus, não terá nenhuma responsabilidade 
decorrente de fornecedores contratados pela permissionária, para a 
execução do objeto, não respondendo solidariamente pelas obrigações 
que são de inteira reponsabilidade da Permissionária; 
59) Os direitos oriundos da permissão de uso outorgada, não podem ser 
transferidos a terceiros, ou seja, a Permissionária vencedora do certame, não 
poderá, sublocar, ceder ou negociar o espaço,  objeto da permissão de uso. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A PERMITENTE não será responsável: 
I – por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior, 
II – por qualquer trabalho, serviços ou responsabilidades não previstos 
neste Termo de permissão de uso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE: 
1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Permissão de Uso, 
por meio de representante especialmente designado (Fiscal do Termo de 
Permissão de Uso); 
2. Prestar a PERMISSIONÁRIA as informações e esclarecimentos de 
que disponha e eventualmente venham a ser solicitados; 
3. Ceder espaço para ativação de camarote, em tempo hábil; 
4. Zelar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 
licitante vencedora, avaliando a qualidade do serviço prestado ou objeto 
entregue, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, observando para que 
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
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exigidas no processo licitatório, devendo tomar as providencias cabíveis 
para que sejam aplicadas em sua totalidade. 
5. Tomar as providências necessárias visando facilitar o desempenho 
dos serviços por parte da PERMISSIONÁRIA. 
6. Prestar aos funcionários da PERMISSIONÁRIA as informações e 
esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser 
socializados e indicar as áreas onde os serviços serão executados; 
7. Relacionar-se com a PERMISSIONÁRIA exclusivamente através de 
pessoa por ela credenciada. 
8. O acompanhamento e fiscalização do funcionamento das atividades 
desempenhadas pela PERMISSIONARIA passarão pela supervisão das 
pessoas indicadas pela PERMITENTE, que poderá recusar qualquer tipo 
de mobiliário/equipamento que não corresponda à especificação definida 
neste Edital. 
9. Proporcionar à PERMISSIONÁRIA todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO a ser firmado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PROIBIÇÕES – São proibidas a 
PERMISSIONÁRIA, durante a utilização do espaço: 
1. Comercializar produtos diversos daqueles discriminados na proposta; 
2. A Manutenção do espaço fora dos padrões de higiene definidos pelo 
Município de Manaus e pela organização do evento; 
3. O transporte e descarga do lixo ou qualquer tipo de dejeto fora dos 
recipientes definidos pela Administração e legislação sanitária vigente; 
4. A permanência de animais domésticos dentro do espaço; 
5. A produção de ruídos sonoros por meio de aparelhos de som, 
televisores, telões, megafones e eletroeletrônicos em geral, fora dos 
padrões definidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAS; 
6. A utilização de som e telão sem a permissão da PERMITENTE; 
7. A venda de qualquer produto diferente do estabelecido na proposta; 
8. A utilização e a venda de fogos de artifícios; 
9. Guardar móveis e utensílios fora do espaço; 
10. Exposição de marca de terceiros, qualquer produto ou empresa que 
não estejam previstos na proposta em qualquer formato, seja ele em 
placas, uniformes, sacolas, embalagens, etc. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES - Sem prejuízo 
do disposto na Cláusula Quinta, a PERMISSIONÁRIA estará sujeita ao 
cumprimento de todas as obrigações, bem como das penalidades 
estabelecidas nesta Cláusula. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de flagrante ou denúncia 
comprovada de que a Permissionária esteja comercializando produtos 
diversos de sua atividade comercial estabelecida neste Termo, será 
penalizada nos termos da lei, sem prejuízo da aplicação no disposto do 
parágrafo segundo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A violação de qualquer das proibições 
enunciadas na Cláusula Sétima, serão avaliadas quanto à gravidade e 
prejuízo causado, apurando-se, por meio de processo administrativo 
autônomo, a infração para a aplicação das penalidades. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A PERMITENTE, por seu poder de polícia, 
poderá agir ex officio, impondo contra o infrator as seguintes 
penalidades, sem prejuízo de outras cominações legais, desde que 
apuradas em procedimento administrativo em que seja garantido o 
devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e os recursos 
administrativos pertinentes: 
1. Advertência, por escrito; 
2. Aplicação de multa dosada no percentual de 30% a 100% (cem por 
cento) sobre o valor da contribuição do Autorizado, que poderá ser 
aplicada cumulativamente, a critério da Administração, com a 
advertência e/ou com a pena rescisória; 
3. Rescisão do Termo de Permissão de Uso. 
PARÁGRAFO QUARTO: Na dosimetria da aplicação da pena de multa, 
a Administração levará em conta a gravidade da infração, bem como os 
prejuízos causados à Administração, e, no caso de pena rescisória do 
presente Termo, a Permissionária deverá devolver o bem público em 
perfeito estado de conservação, salvo as deteriorações decorrentes de 
seu uso normal, garantida, em qualquer hipótese ou causa rescisória, 
apurados e ressarcidos ou compensados eventuais prejuízos causados 
à PERMITENTE ou ao Município de Manaus, a indenização pelas 
benfeitorias úteis avaliadas e investimentos comprovados em benefício 
da melhoria estrutural do bem público utilizado, sem, no entanto direito 
de retenção, pois todas as acessões e benfeitorias efetuadas no bem 
serão incorporadas ao patrimônio do Município de Manaus, resguardado 
o direito à indenização das benfeitorias úteis e equipamentos servíveis, 
após avaliação pela PERMITENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO DE PLENO DIREITO 
- A inadimplência quanto ao não cumprimento da CLÁUSULA QUARTA, 
ensejará a rescisão sumária e de pleno direito da presente Permissão de 
Uso, cabendo a PERMISSIONÁRIA devolver o bem em perfeito estado 
de conservação e limpeza, obrigando-se às sanções a serem aplicados 
pela Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este instrumento de reconhecimento precário 
poderá ser rescindido unilateralmente pela PERMITENTE, desde que haja 
inadimplemento das obrigações assumidas pela PERMISSIONÁRIA, 
devendo, entretanto, seguir os ritos normais dos processos administrativos 
para o direito de defesa e devidas justificativas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em qualquer hipótese de rescisão do presente 
Termo de Permissão de uso considerar-se-á esbulho possessório a 
ocupação indevida da área, podendo a PERMITENTE adotar as medidas 
cabíveis, inclusive judiciais, objetivando a retomada da posse. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os débitos da PERMISSIONÁRIA para com 
a PERMITENTE, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em 
Dívida Ativa Municipal e cobrados mediante execução na forma da 
legislação pertinente, sem prejuízo das medidas contratuais e 
administrativas cabíveis. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: IDENTIFICAÇÃO – Para fins de 
identificação e aos usuários em geral, deverá a PERMISSIONÁRIA 
manter em lugar visível e de fácil acesso, uma placa onde conste seu 
nome, número de inscrição, bem como a especificação da atividade 
comercial autorizada a ser exercida naquele espaço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Será imediatamente revogada a Permissão 
de uso quando manifestado pela PERMISSIONÁRIA o desinteresse na 
manutenção de suas obrigações, devendo devolver o espaço com as todas 
as suas obrigações regularizadas e as contas quitadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA DEVOLUÇÃO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Finda a presente Permissão de Uso, deverá 
a PERMISSIONÁRIA restituir a área, em perfeitas condições de uso e 
conservação, ficando ressalvado que qualquer dano, porventura 
ocorrido, deverá ser indenizado pela mesma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS ATITUDES DE INCONVENIÊNCIA 
CAUSADA POR PRESPOSTO OU EMPREGADO- A PERMISSIONÀRIA 
compromete-se a afastar qualquer preposto ou empregado cuja permanência 
ou comportamento for julgado inconveniente ou inadequado pela 
MANAUSCULT, zelando para que seus empregados, em especial os que 
lidam com o público consumidor, atuem com urbanidade, a fim de garantir a 
manutenção da boa imagem da Instituição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os casos omissos neste Termo de 
Autorização de Uso e que porventura vierem a surgir, serão submetidos 
à apreciação da PERMITENTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA VINCULAÇÃO - Este Termo de 
Permissão de Uso fica vinculado ao Edital de Chamamento Público nº 
009/2018, publicado no DOM XXXX de XXXXXXXX, resultado final da 
Comissão de Seleção publicado no  DOM  nº XXXX, de XXXXXXXXX, 
Despacho de homologação publicado no DOM edição nº XXXX de 
XXXXXX, publicado no DOM nº XXXX, edição de XXXXXXXX e a 
proposta da PERMISSIONÁRIA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO – Fica eleito o foro desta Comarca 
de Manaus para conhecer e dirimir quaisquer litígios decorrentes desta 
Autorização, renunciando a PERMISSIONÁRIA a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
 

Manaus (AM), XX de XXXXXX de 2018. 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PERMITENTE 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PERMISSIONÁRIA 

 
Testemunhas: 
______________________________ 
______________________________ 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2018-CML/PM 
(MANAUSPREV) 

 
Participação exclusiva de micro empresa e/ou  

empresa de pequeno porte 
 

(processo nº 2018/17848/17888/00001) 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de 
serviços de atualização do ativo permanente para o fechamento de 
inventário, compreendendo serviços de reconhecimento, baixa, 
mensuração e reavaliação dos bens móveis da Manaus Previdência. 
Edital disponível: a partir do dia 11/10/2018 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 25/10/2018 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 25/10/2018 às 10h00. 
 

Maiores informações: 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, 

através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

 
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 

telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 09 de outubro de 2018. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 248/2018-CML/PM 
(SEMSA) 

 
(processo nº 2017/1637/5890) 

 
OBJETO: Eventual aquisição de Instrumentos Odontológicos destinados 
a atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA –Manaus/AM 
Edital disponível: a partir do dia 11/10/2018 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 25/10/2018 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 25/10/2018 às 10h00. 
 

Maiores informações: 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 

através do Portal de Compras Governamentais, com o endereço 
eletrônico  www.comprasnet.gov.br. 

 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 09 de outubro de 2018. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna público para conhecimento dos interessados 
à abertura das seguintes licitações: 
 
1 - TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2018 – CML/PM, cujo objeto refere-
se à “REFORMA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL 
GOVERNADOR PLÍNIO RAMOS COELHO, LOCALIZADA NA RUA 
MONTE ALEGRE, S/Nº, COMUNIDADE GILBERTO MESTRINHO, 
BAIRRO: TACREDO NEVES, MANAUS/AM” (SEMED), para o dia 
08/11/2018, às 09h30. 
 
2 - TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2018 – CML/PM, cujo objeto refere-
se à “REFORMA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO 
SANTO. LOCAL: IGARAPÉ JARAQUI, COMUNIDADE VISTA BELA - 
RIO NEGRO/AM” (SEMED), para o dia 09/11/2018, às 09h30. 
 

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

Manaus, 09 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
(processo nº 2018/4114/4231/00016) 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 

PREFEITURA DE MANAUS torna público o PREGÃO PRESENCIAL N. 
038/2018 – (SEMED) CML/PM. 
 
Objeto: Eventual contratação de empresa especializada em manutenção 
preventiva e corretiva dos telhados com fornecimento de mão de obra e 
materiais para atender as escolas municipais sugeridos no ANEXO XI. 
Data e Horário: 30/10/2018 às 11h00. 
 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
11/10/2018 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 – 
Chapada, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, 
telefone (92) 3215-6375 / 6376. 
 
 

Manaus, 09 de outubro de 2018. 
 

 

 
 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados, 
o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2018 – CML/PM, cujo objeto refere-se à 
“REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO DISTRITO 
INDUSTRIAL I DE MANAUS – LOTE 1”. 

http://www.compras.manaus.am.gov.br/
file:///C:/Users/ana.faria/Downloads/www.comprasnet.gov.br
http://sistemas.manaus.am.gov.br/


 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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INABILITADA: TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA. 
 
A Ata de Julgamento das Documentações encontra-se a 

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

 
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, 09 de outubro de 2018. 

 
 

 
 
 

AVISO DE ANULAÇÃO 
(processo nº 2018/4114/4231/00016) 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 

PREFEITURA DE MANAUS torna público que o PREGÃO 
PRESENCIAL N. 016/2018 – (SEMED) CML/PM, cujo objeto consiste na 
“Eventual contratação de empresa especializada em manutenção 
preventiva e corretiva dos telhados com fornecimento de mão de obra e 
materiais para atender as escolas municipais sugeridos no ANEXO XI”, 
será ANULADO conforme Parecer de Análise nº 92/2018 DJCML/PM. 

 
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE 

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

Manaus, 09 de outubro de 2018. 
 

 

 
 

  
 



 

Manaus, terça-feira, 9 de outubro de 2018 
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