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Poder Executivo 

 

 

 

DECRETO Nº 4.641, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 
 

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

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 

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

 

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

 

CONSIDERANDO a necessidade de intervir na engenharia 
do sistema viário para o bom desenvolvimento das atividades previstas 
no Projeto do Complexo Viário do Manôa de interesse da SEMINF; 

 

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de priorizar os 
processos de desapropriação ou indenização de área consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas a implantação do Projeto do Complexo Viário do Manôa; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 0532/2019 – 

DEGSR/SEMMAS que verificou que a Área de afetação está 
aproximadamente 130 m² em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 288/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Procurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2019/17428/17508/00060, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Rua Gabriel Gomes 
da Silva, nº 17, Colônia Santo Antônio, com área parcial de 192,55 m²  
(cento e noventa e dois metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros 
quadrados), de posse de NATANAEL GOMES MARCELINO, com os 
seguintes limites e confrontações ao Norte: com uma linha de 1,06 m (um 
metro e seis centímetros), para onde faz frente com a Rua Gabriel Gomes 
da Silva; a Leste: com uma linha de 23,31 m (vinte e três metros e trinta e 
um centímetros), com o lote remanescente em questão e 7,80 m (sete 
metros e oitenta centímetros), com o lote não identificado da mesma 
quadra; ao Sul: com uma linha de 10,38 m (dez metros e trinta e oito 
centímetros), com o lote de nº 01, da Sra. Áurea da mesma quadra; e a 
Oeste: com uma linha de 29,61 m (vinte e nove metros e sessenta e um 
centímetros), confrontando com o lote nº 19, da Sra. Cíntia da mesma 
quadra. 
 

 Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto do Complexo Viário do Manôa.  

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria 

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

 

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

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Procuradoria Geral do Município – PGM. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 
 

DECRETO Nº 4.642, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 
 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

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

 

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



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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CONSIDERANDO a necessidade de intervir na engenharia 
do sistema viário para o bom desenvolvimento das atividades previstas 
no Projeto do Complexo Viário do Manôa de interesse da SEMINF; 

 
CONSIDERANDO ainda, a necessidade de priorizar os 

processos de desapropriação ou indenização de área consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas a implantação do Projeto do Complexo Viário do Manôa; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 0532/2019 – 

DEGSR/SEMMAS que verificou que a Área de afetação está 
aproximadamente 130 m² em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 314/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Procurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2019/17428/17508/00092, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Avenida Max 
Teixeira, nº 2893, Colônia Santo Antônio, com área parcial de 600,00 m²  
(seiscentos metros quadrados) inserida no imóvel de matrícula 
imobiliária nº 43.843, registrada no 1º Cartório de Registro de Imóveis e 
Protestos de Letras, de propriedade de JOSÉ OLÍMPIO FALEIRO, com 
os seguintes limites e confrontações ao Norte: com uma linha de 20,00 
m (vinte metros), limitando-se com terras sem definição; a Leste: com 
uma linha de 30,00 m (trinta metros), limitando-se com lote 
remanescente; ao Sul: com uma linha de 20,00 m (vinte metros), 
limitando-se com a Avenida Max Teixeira e a Oeste: com uma linha de 
30,00 m (trinta metros), limitando-se com o lote de terras sem definição. 

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

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto do Complexo Viário do Manôa.  

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

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria 

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

 

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

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Procuradoria Geral do Município – PGM. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.162/2019 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de               

26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 362/2019 – GS/SEMDEC, e 
manifestação, subscritos pelo Secretário Municipal de Defesa do 
Consumidor e Ouvidoria; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019/19309/19630/01790, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAÚJO, Secretário Municipal,  
vinculado à  estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA – SEMDEC, no período de 
11 a  13-11-2019, para tratar de assuntos de interesse do Município, na 
cidade de Salvador/BA, com ônus para o Erário Municipal relativamente 
às passagens aéreas e diárias; 

 
II – DESIGNAR o servidor MÁRIO BARROS DA SILVA, 

Subsecretário Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no 
item I desta Portaria, sem direito à percepção da remuneração inerente 
ao exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.163/2019 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,            
de 26 de outubro de 2017; 

 

CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 
publicação do ato por meio do Ofício nº 4463/2019 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.014741, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JUNIO DOS 

SANTOS CHAVES, AS – Assistente em Administração, matrícula           
nº 111.296-1 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Regulação, 
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simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 09-09 
a 08-10-2019, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular MARCUS VINICIUS BRITO 
MARTINS, afastado em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.164/2019 

 
DESIGNA substituto de servidora afastada  
em virtude de Licença Médica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,            
de 26 de outubro de 2017; 

 

CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 
publicação do ato por meio do Ofício nº 4484/2019 – DTRAB/GABIN/ 
SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2019.18911.18923.0.014736, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora CAMILA GROTO 

BARRETO, AS – Assistente em Administração, matrícula nº 122.459-0 A, 
para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Chefe de Setor de Contas Hospitalares da Maternidade Dr. 
Moura Tapajoz, simbologia SGAS-2, integrante da estrutura organizacional 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 26-09 
a 25-10-2019, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição à titular CHRISTIANE ARAÚJO DE 
PAULA, afastada em virtude de Licença Médica. 

 

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.165/2019 

 

DESIGNA substituta de servidora afastada 
em virtude de férias. 

 

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,   
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,               
de 26 de outubro de 2017; 

 

CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 
publicação do ato por meio do Ofício nº 4462/2019 – DTRAB/GABIN/ 
SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2019.18911.18923.0.014740, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora PATRÍCIA 

MICHELLE MARQUES ROMBALDI, ES – Enfermeiro Geral, matrícula 
nº 127.297-7 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Gerente do Distrito de Saúde Sul, 
simbologia SGAS-5, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 14 a 
28-10-2019, sem direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição à titular TÂNIA REGINA ALMEIDA 
MUNIZ, afastada em virtude de férias. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.166/2019 
 

DESIGNA substituta de servidora afastada 
em virtude de férias. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,               

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 4477/2019 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.014738, resolve 
 
DESIGNAR a servidora MIELE GONÇALVES DE 

MESQUITA, ES – Cirurgião Dentista Geral, matrícula nº 077.492-8 G, 
para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de 
provimento em comissão de Assessor II, simbologia SGAS-5, integrante 
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA, no período de 04 a 18-11-2019, sem direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição à titular 
GLÍCIA CARDOSO DOS SANTOS CABRAL, afastada em virtude de 
férias. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.167/2019 
 

DESIGNA substituto de servidora afastada  
em virtude de férias regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,   
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
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CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,  

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 4443/2019 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.014735, resolve 
 
DESIGNAR o servidor MAURÍCIO BACARIN SILVA,      

ES – Cirurgião Dentista Geral, matrícula nº 128.881-4 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Diretor da Unidade Básica de Saúde Enfermeira Ivone 
Lima, simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 01 a 
30-11-2019, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição à titular FRANCICLÉIA DOS 
SANTOS AZEVEDO, afastada em virtude de férias regulamentares. 
 

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.168/2019 
 

DESIGNA substituta de servidora afastada 
em virtude de férias regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,               

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 4488/2019 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.014896, resolve 
 
DESIGNAR a servidora ROSA HELENA CUNHA DE 

SOUZA, ES – Assistente Social Geral, matrícula nº 065.299-7 A, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Diretor da Unidade Básica de Saúde Dr. Gilson Moreira, 
simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de         
04-11 a 03-12-2019, com direito à percepção da remuneração inerente 
ao exercício do cargo, em substituição à titular ALESSANDRA MARIA 
XAVIER SILVA, afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.169/2019 
 

DESIGNA substituta de servidora afastada  
em virtude de férias regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,            

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 4489/2019 – DTRAB/GABIN/ 
SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.014904, resolve 
 

DESIGNAR a servidora SIMECLEIDE DE CARVALHO 
RIBEIRO, AS – Auxiliar Administrativo, matrícula nº 063.936-2 A, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Gerente da Rede Oncológica, simbologia SGAS-5, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA, no período de 05-12-2019 a 03-01-2020, com direito 
à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição à titular FABIANA NASCIMENTO ENCARNAÇÃO, afastada 
em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.170/2019 
 
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de               

01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, do 
Subsecretário Municipal de Gestão da Administrativa e Planejamento, e 
o deferimento do Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 4242/2019 – NTRAB/SEMSA subscrito pelo Subsecretário 
de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2019/1637/2696, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-06-2019, 

pelo prazo de 04 (quatro) meses, referente ao decênio de 24-11-2005 a    
23-11-2015, LICENÇA – PRÊMIO à servidora ROSELENE MARTINS 
DEARMORE, ES – Enfermeiro Geral, matrícula nº 089.518-0 B, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 

 

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.171/2019 

 
TORNA SEM EFEITO Portaria por 
Delegação na forma que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 

CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 
publicação do ato por meio do Ofício nº 3769/2019 – DTRAB/SEMSA, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 

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

 

CONSIDERANDO a manifestação no Despacho nº 3452/2019 
– DTRAB/SEMSA, subscrito pela Diretora do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação da SEMSA, anuído pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo              
nº 2019.18911.18923.0.009258, resolve 

 
TORNAR SEM EFEITO a Portaria por Delegação  

nº 18.657/2019, publicada na Edição 4637 do DOM de 12-07-2019, que 
autorizou a disposição da servidora DOROTHÉA SERRA ARAGÃO, ES 
– Médico Pediatra, matrículas nº 095.235-4 C/D, integrante do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para o 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (Secretaria de Estado da 
Saúde – SUSAM). 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.172/2019 
 

ALTERA Portaria por Delegação na forma 
que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

CONSIDERANDO a manifestação da Gerência de Pessoal 
e o reencaminhamento dos autos por meio do Ofício nº 3384/2019 – 
SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo      

nº 2019.18911.18923.0.009742, resolve 
 
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 19.007/2019, 

publicada na Edição 4685 do DOM de 20-09-2019, que prorrogou a 
disposição da servidora ANDRÉA COELHO DA SILVA CORRÊA, 
Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula                    
nº 119.103-9 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAZONAS (Secretaria de Estado de Administração e 
Gestão – SEAD), para retificar a data de início do afastamento que 
passa a ser de 06-11-2018, mantendo-se inalterados os demais termos 
da Portaria. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 
 

 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.173/2019 
 

DECLARA autorizado o afastamento de           
dirigente e designa substituto. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO a solicitação de elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 719/2019 – 
GAB/TRANSPORTE/IMMU, subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituto 
Municipal de Mobilidade Urbana; 

 
CONSIDERANDO o mais que consta nos autos do 

Processo nº 2019/19309/19630/01817, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR AUTORIZADO o afastamento do 
servidor MANOEL DE CASTRO PAIVA, Diretor-Presidente, vinculado à 
estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA – IMMU, no período de 01 a 04-10-2019, para tratar de 
assuntos de interesse do Município na cidade de São Paulo/SP, com 
ônus para o Erário Municipal relativamente às passagens aéreas e 
diárias; 

 
II – DESIGNAR a servidora TÂNIA BECKMAN CIRINO 

FARIAS, Vice-Presidente de Transportes Urbanos, matricula nº 11884, 
para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo 
mencionado no item I deste ato, sem direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento 
legal do titular. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 30 de outubro de 2019. 
 

 



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PORTARIA Nº 071/2019 - PGM 
 

A SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no 
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO nos termos do disposto nos artigos 58 – 
inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93, 
acompanhar e fiscalizar a execução da prestação de serviços em 
contratos celebrados; 

 

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

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor 
do Contrato são: 

- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da 
execução contratual; 
 

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais 
Contratuais são: 

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados à PGM; 

II – Verificar se execução de obras ou prestação de 
serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida 
de acordo como 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, recibos e/ou 
notas fiscais; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 005/2016-PGM, publicada 
no DOM nº 3823, de 03.02.2016, 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 013/2017-PGM, publicada 
no DOM nº 4057, de 31.01.2017, 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 015/2018-PGM, publicada 
no DOM nº 4302, de 08.02.2018, 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 026/2018-PGM, publicada 
no DOM nº 4318, de 07.03.2018, 
 

CONSIDERANDO o remanejamento e adequação de 
servidores em setores diferentes, 
 

RESOLVE: 
 

I – RETIFICAR a composição dos integrantes da Comissão 
que tem como finalidade de receber, acompanhar, vistoriar e fiscalizar a 
prestação de serviços, requisitados pela Procuradoria Geral do Município 
– PGM. 
 

II – DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como 
membros da referida Comissão: 
 

Servidor (a) Matrícula 

Gestor: 

Windson Barbosa Froz 132.064-5A 

Fiscais: 

Carlos César Pessoa Tavares 060.508-5A 

André Ricardo Silva Cesar Carvalho 096.898-6E 

André Luís Vasconcelos 110.907-3E 

   

Maria Acilene Araújo da Silva 079.845-2E 

 
III – ESTABELECER que a participação na Comissão seja 

considerada prestação de serviços relevantes, não remuneradas, sendo 
que esses itens serão recebidos, nos termos prescritos no Art. 73, Inciso 
I, alínea a e b, da Lei Nº 8.666/93. 
 

IV – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
V – CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  COMUNICAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 021/2019 - GS/SEMCOM 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, parágrafo 1º, 2º, 
3º e 4º da Lei Federal nº 12.232/2010; 

 

CONSIDERANDO o disposto no subitem 14.2 do Edital da 
Concorrência Pública n° 013/2019-CML/PM; 

 

CONSIDERANDO a Resenha nº 01/2019-GS/SEMCOM, 
publicada no DOM 4704 de 17 de outubro de 2019. 
 

INFORMA: 
 

I – Que a Sessão Pública marcada para o sorteio dos 
membros que comporão a Subcomissão Técnica acontecerá no dia 11 
de novembro de 2019, às 9h na sede da Secretaria Municipal de 
Comunicação, ocasião em que serão sorteados, dentre os profissionais 
abaixo, 03 (três) membros titulares, sendo 02 (dois) representantes do 
Poder Executivo Municipal e 01 (um) representante da Sociedade Civil. 
Por ocasião da sessão pública, serão sorteados além dos 03 (três) 
membros titulares os membros suplentes; os quais quando convocados 
assumirão em definitivo a condução dos trabalhos. 

 
II - A relação dos Profissionais do corpo funcional do Poder 

Executivo Municipal: 
 

1. AUDREY LUZIA BRUNO BEZERRA 
2. CAMILA BATISTA DA SILVA DE CARVALHO 
3. CINTIA CAROLINE DA SILVA GUIMARÃES 
4. MICHELE GOUVEA FERREIRA PASCAL 
5. QUÉSIA SOUSA CARVALHO 
6. ULYSSES PAULO DE ATHAYDE MARCONDES 
 

III – A relação dos Profissionais que não mantêm vínculo 
contratual ou funcional com o Poder Executivo Municipal : 
 

1. ANA CAROLINE DE CERQUEIRA BELAS SOARES 
2. THEÓFILO DA SILVA ALVES 
3. VALESSA RUTHY AFONSO GARCIA 
 

IV- Em até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão 
pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar os 
profissionais integrantes das relações ora expostas, mediante 
fundamentos jurídicos plausíveis. 

 

V – No dia e local indicados, a SEMCOM reunirá os presentes 
e aporá o nome completo de cada um dos profissionais indicados nos itens 
II e III separadamente em pedaços de papel branco, de idêntico tamanho e 
forma, que será inserido em uma urna, envelope ou saco plástico, donde 
serão extraídos os nomes dos sorteados. Será um sorteio destinado à 
eleição dos membros titulares e dois sorteios destinados a eleição dos 
membros suplentes. Ao final do sorteio, será lavrada ata da sessão pública, 
sendo que os profissionais sorteados, constantes da respectiva ata, 
comporão a subcomissão técnica julgadora de propostas de certame 
licitatório promovido pela Comissão Municipal de Licitação. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 30 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 011/2019 – CD/MANAUSMED, 
DE 23 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
PROVA a compra de materiais especiais 
para procedimentos cirúrgicos e dá outras 
providências. 

 
O Conselho Deliberativo do Serviço de Assistência à 

Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus – 
MANAUSMED, em sua décima primeira reunião ordinária de 2019, 
realizada no dia 23 de outubro de 2019, com fundamento no art. 16 e 24 
do Decreto N.° 4.108 de 04.07.2018, e 

 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência, 
impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da 
Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prover melhor o 
funcionamento ao Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus; 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Deliberativo do 
MANAUSMED, normatizar procedimentos complementares, através de 
Resoluções, referentes aos atos necessários ao seu funcionamento, 
bem como dirimir os casos omissos no Decreto que regulamenta o 
Serviço de Assistência à Saúde que lhe forem apresentados; 

 
CONSIDERANDO a busca por melhoria na qualidade  

do atendimento e dos serviços prestados aos segurados do 
MANAUSMED; 

 
CONSIDERANDO o teor da Ata da Décima Primeira 

Reunião Ordinária deste Conselho Deliberativo no ano de 2019, 
 

RESOLVE: 
 

I. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 
material especial para realização de procedimento ortopédico, no valor 
de R$1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), solicitado pela 
segurada ILZINEA MARIA FERREIRA DOS SANTOS através do 
Processo 2018/4427/4429/01429; 

 
II. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento neurocirúrgico, no 
valor de R$26.176,00 (vinte e seis mil, cento e setenta e seis reais), 
solicitado pela segurada RIZOMAR SOUSA DOS SANTOS através do 
Processo 2018/4427/4429/02837; 

 
III. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de 
R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), solicitado pela segurada 
ALTINA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO BRAGA através do Processo 
2018/4427/4429/03856; 

 
IV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), solicitado pela segurada 
MARIA ELIZETE MENDES DA CUNHA através do Processo 
2019/4427/4429/00979; 

 
V. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), solicitado pelo segurado 
JOSÉ RAIMUNDO BATISTA através do Processo 2019/4427/ 
4429/01148; 

 
VI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento vascular, no valor de 
R$1.263,50 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta 
centavos), solicitado pela segurada MARIA HELENA DE OLIVEIRA 
CHAVES através do Processo 2019/4427/4429/01267; 



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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VII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 
material especial para realização de procedimento vascular, no valor de 
R$1.175,00 (um mil, cento e setenta e cinco reais), solicitado pelo 
segurado EMMANUEL DOS ANJOS SILVA através do Processo 
2019/4427/4429/01306; 

 
VIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento vascular, no valor de 
R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), solicitado pela 
segurada LUIZA AGUIAR SOUTO através do Processo 
2019/4427/4429/01323; 

 
IX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento ortopédico, no valor 
de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), solicitado pela segurada 
IRANETH NASCIMENTO DE ALMEIDA através do Processo 
2019/4427/4429/01564; 

 
X. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$11.709,32 (onze mil, setecentos e nove reais e trinta e dois centavos), 
solicitado pelo segurado PAULO DA SILVA FERREIRA através do 
Processo 2019/4427/4429/01780; 

 
XI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento oncológico, no valor de 
R$8.610,00 (oito mil, seiscentos e dez reais), solicitado pela segurada MARIA 
ZENEIDE DA SILVA XISTO através do Processo 2019/4427/4429/01939; 

 
XII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$19.470,00 (dezenove mil, quatrocentos e setenta reais), solicitado 
pelo segurado EROS FRANCISCO DA SILVA CUNHA através do 
Processo 2019/4427/4429/01982; 

 
XIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$11.709,32 (onze mil, setecentos e nove reais e trinta e dois centavos), 
solicitado pela segurada MARIA LINA TAVARES DE MATOS através do 
Processo 2019/4427/4429/02024; 

 
XIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento ortopédico, no valor 
de R$2.547,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais), solicitado 
pela segurada MARIA ROSILENE VIANA BAIA através do Processo 
2019/4427/4429/02435; 

 
XV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), solicitado pelo segurado 
FRANCISCO DAGUIMAR FERRERIA DE BRITO através do Processo 
2019/4427/4429/02507; 

 
XVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$18.000,00 (dezoito mil reais), solicitado pelo segurado FRANCISCO 
ASSIS DE OLIVEIRA através do Processo 2019/4427/4429/02550; 

 
XVII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$11.909,24 (onze mil, novecentos e nove reais e vinte e quatro 
centavos), solicitado pelo segurado HERMÍNIO MORAES FILHO através 
do Processo 2019/4427/4429/02554; 

 
XVIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$8.969,25 (oito mil, novecentos e sessenta e nove  reais e vinte e cinto 
centavos), solicitado pela segurada ROSANGELA LABORDA DE 
SOUZA através do Processo 2019/4427/4429/02703; 

 
XIX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cirúrgico urológico, no 
valor de R$5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), 
solicitado pelo segurado ALDEMAR AMAZONAS AFFONSO através do 
Processo 2019/4427/4429/02890; 

XX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 
material especial para realização de procedimento neurocirúrgico, no 
valor de R$40.174,00 (quarenta mil, cento e setenta e   quatro reais), 
solicitado pela segurada CINARA DA SILVA MODESTO OLIVEIRA 
através do Processo 2019/4427/4429/03282; 

 
XXI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$8.190,00 (oito mil, cento e noventa reais), solicitado pelo segurado 
WALDENOR GUEDES RAMOS através do Processo 
2019/4427/4429/03357; 

 
XXII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$11.909,32 (onze mil, novecentos e nove reais e trinta e dois 
centavos), solicitado pelo segurado RAIMUNDO ALVES CORRÊA 
através do Processo 2019/4427/4429/03483; 

 
XXIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais), solicitado pelo segurado 
VANDIQ VALENTI DA SILVA através do Processo 
2019/4427/4429/03580; 

 
XXIV. APROVAR, por unanimidade de votos, a despesa 

referente ao procedimento cirúrgico de “MASTOIDECTOMIA”, no valor 
de R$39.251,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais), 
solicitado pelo segurado VIRGÍLIO SALLES DE AGUIAR NETO através 
do Processo 2019/4427/4429/03588, em benefício de sua dependente 
TAIS DE CASTRO LIMA AGUIAR; 

 
XXV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cardíaco, no valor de 
R$11.934,12 (onze mil, novecentos e trinta e quatro reais e doze 
centavos), solicitado pela segurada ROSILDA SILVA DE SOUZA 
através do Processo 2019/4427/4429/03609; 

 
XXVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao 

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de 
R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais), solicitado pelo segurado 
SÉRGIO FERREIRA PINTO através do Processo 
2019/4427/4429/03958; 

 
XXVII. Esta resolução entra em vigor na data de sua 

assinatura. 
 

Manaus, 23 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 381/2019-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o artigo 240, da Lei n° 1.118/71, e 

 
CONSIDERANDO o teor do processo 2019/16330/ 

17175/00025 - SEMAD, de 18.07.2019; 
 

RESOLVE: 
 

I. DETERMINAR, com fulcro no artigo 241 da Lei Municipal 
n° 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em 
desfavor da servidora Hariele Regina Guimarães Quara, matrícula 
118.513-6 A, posto que supostamente incorreu na infração disciplinar 
nos termos do art. 206, inc. IV e VI, art. 212 e do art. 226, inc. III da Lei 
Municipal n° 1.118/71. 



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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II. Encaminhar o Processo n° 2019/16330/17175/00025 à 
Comissão Permanente de Regime Disciplinar. 
 

III. O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) dias, 
admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade do 
instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o 
exercício pleno da defesa. 
 

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

Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 382/2019-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere 
os arts. 86, inc. IV, e 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inc. I, da Lei 

nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, inciso II, do Decreto nº 0842/2011, alterado 
pelo Decreto nº 2.802/2014; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n.º 363/2019-

GS/SEMDEC, de 16.10.2019, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Defesa do Consumidor e Ouvidoria - SEMDEC; 

 
CONSIDERANDO a Comunicação Interna n.º 360 de 

22/10/2019 da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de 
Benefícios – DAPB/DSGP/SEMAD; 

 
CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de 

Administração, Planejamento e Gestão, datado de 23.10.2019, 
Documento SIGED N.º 2019.70000.70005.9.075501- SEMDEC, 
 

RESOLVE: 
 

TORNAR SEM EFEITO a cessão da servidora 
WILCILEINE DE JESUS PAULA DE SÁ, Redator, matrícula 080.426-6 
A, do quadro de pessoal da CASA CIVIL para a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA – 
SEMDEC, autorizada através da Portaria n.º 358/2019-SEMAD, 
republicada no DOM Edição 4702, de 15 de outubro de 2019. 
 

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

Manaus, 22 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
Processo nº 2019.15848.15906.0.001275 
Interessado: SEMMAS | M C Comércio e Representações LTDA - EPP. 
Assunto: Dispensa de Licitação. 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo 
nº 2019.15848.15906.0.001275 de interesse da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, 

DISPENSO o procedimento licitatório, com fundamento no 
art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, para a contratação da 
empresa M C Comércio e Representações LTDA - EPP, referente à 
aquisição de calibrador acústico, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais). 

 
À consideração do Senhor Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, em exercício, solicito ratificação. 
 

Manaus, 09 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo exposto acima, RATIFICO, nos termos do art. 24, 

inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, a Dispensa de Licitação pertinente 
ao Processo nº 2019.15848.15906.0.001275, no valor de R$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais). 
 

Manaus, 09 de outubro de 2019. 

 
 

 
 
 
Processo nº 2019.15848.15906.0.000640 
Interessado: SEMMAS | T da S Lustosa Comércio e Serviços - ME. 
Assunto: Dispensa de Licitação. 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo 
nº 2019.15848.15906.0.000640 de interesse da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, 

 
DISPENSO o procedimento licitatório, com fundamento no 

art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para a contratação da 
empresa T da S Lustosa Comércio e Serviços - ME, referente à 
aquisição de material de expediente, material de limpeza e gêneros 
alimentícios, no valor de R$ 9.820,00 (nove mil e oitocentos e vinte 
reais). 

 
À consideração do Senhor Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, solicito ratificação. 
 

Manaus, 18 de outubro de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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Pelo exposto acima, RATIFICO, nos termos do art. 24, 
inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Dispensa de Licitação 
pertinente ao Processo nº 2019.15848.15906.0.000640, no valor de 
R$ 9.820,00 (nove mil e oitocentos e vinte reais). 
 

Manaus, 18 de outubro de 2019 

 
 
 
Processo nº 2019.15848.15906.0.001253 
Interessado: SEMMAS | M C Comércio e Representações LTDA. 
Assunto: Dispensa de Licitação. 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo 
nº 2019.15848.15906.0.001253 de interesse da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, 
 

DISPENSO o procedimento licitatório, com fundamento no 
art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para a contratação da 
empresa M C Comércio e Representações LTDA, referente à 
aquisição de freezers horizontais, no valor de R$ 7.197,00 (sete mil 
cento e noventa e sete reais). 

À consideração do Senhor Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, solicito ratificação. 
 

Manaus, 18 de outubro de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo exposto acima, RATIFICO, nos termos do art. 24, 

inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Dispensa de Licitação 
pertinente ao Processo nº 2019.15848.15906.0.001253, no valor de 
R$ 7.197,00 (sete mil cento e noventa e sete reais). 
 

Manaus, 18 de outubro de 2019 

 
 
 
 

Processo nº 2019.15848.15906.0.001274 
Interessado: SEMMAS | Efire Manutenção de Equipamento Contra 
Incêndio Eireli - EPP. 
Assunto: Dispensa de Licitação. 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo 
nº 2019.15848.15906.0.001274 de interesse da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, 
 

DISPENSO o procedimento licitatório, com fundamento no 
art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para a contratação da 
empresa Efire Manutenção de Equipamento Contra Incêndio Eireli - 
EPP, referente à aquisição de extintores de incêndio, no valor de 
R$ 5.650,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta reais). 

À consideração do Senhor Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, solicito ratificação. 
 

Manaus, 18 de outubro de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo exposto acima, RATIFICO, nos termos do art. 24, 

inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Dispensa de Licitação 
pertinente ao Processo nº 2019.15848.15906.0.001274, no valor de 
R$ 5.650,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta reais). 
 

Manaus, 18 de outubro de 2019 

 
 
 
 

Processo nº 2019.15848.15906.0.001288 
Interessado: SEMMAS | Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT. 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação. 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo 
nº 2019.15848.15906.0.001288 de interesse da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, 
 

DECLARO INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, com 
fundamento no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para a 
contratação da empresa Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, referente à assinatura anual 2019-2020 de sistema digital 
multiusuário (ABNTColeção) para disponibilização e Gerenciamento de 
coleções de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO, 
no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais). 

 
À consideração do Senhor Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, solicito ratificação. 
 

Manaus, 22 de outubro de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo exposto acima, RATIFICO, nos termos do art. 25, 

inciso I, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Inexigibilidade de Licitação 
pertinente ao Processo nº 2019.15848.15906.0.001288, no valor de 
R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais). 
 

Manaus, 22 de outubro de 2019 

 



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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CONDOMÍNIO HAPPY DAYS RESIDENCE torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMO nº 006/2014-4 sob o processo nº 2019.15848.15858. 
0.001296, que autoriza a Atividade RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, com 
a finalidade de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR “HAPPY 
DAYS RESIDENCE”, com validade de 12 meses, sito na AV. JOSÉ DE 
ARIMATÉIA, 1088 - ALEIXO - Manaus/AM. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL 
DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

PORTARIA N. 053/2019 – GS/SEMULSP 
 

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

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

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores RONAN PEREIRA 
PARENTE – Matrícula 123.306-4A, ANTÔNIO CARLOS MACIEL DA 
CUNHA – Matrícula 123.471-4A e YAN BEZERRA PINHEIRO – 
Matrícula 130.587-5B, para realizarem procedimentos de atesto em 
notas fiscais de serviços, e/ou outros que se fizerem necessários, 
relativos ao Contrato n. 008/2019 – SEMULSP; 
 

II – DESIGNAR o servidor ALCEMIR RAMOS DE 
OLIVEIRA FILHO – Matrícula 102.334 -9F, para o devido procedimento, 
quando da ausência de um dos supracitados; 
 

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

IV – Esta portaria retroagirá seus efeitos ao dia 13 de 
setembro de 2019. 
 

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se. 
 

Manaus, 29 de outubro de 2019. 

 
 
 

 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE 
MEDIDA COMPENSATÓRIA Nº 0028/2019 

 
O INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, 
por meio de seu representante legal, designado consoante Diretor 
Presidente CLÁUDIO GUENKA, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº. 
564.259.102-91 e RG nº 1081468-0 SSP/AM, nomeado por força do 
Decreto de 6 de Janeiro 2017, com publicação no Dom nº 4040, recebe da 
empresa VIAÇÃO CARAVELAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede social na Rua do Rosário nº 740, São Raimundo, Manaus/AM, 
devidamente inscrita no CNPJ n° 05.471.255/0001-56, a obrigação abaixo 
descrita, a qual constitui objeto do PROCESSO ADMINISTRATIVO 

nº 5888/2018, registrada na Decisão CMDU n° n°0439/2019,   registrada 
na Ata da 33° Reunião Ordinária de 14 de Agosto de 2019. 
DO OBJETO (S): O Compromissário DEVEDOR, reconheceu 
expressamente a responsabilidade da medida compensatória e recolheu 
no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU, o valor de 
total de R$ 27.339,36 (VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E 
NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). 
Pelo presente documento, o INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, reconhece como satisfeitos 
os objetivos técnicos, administrativos e financeiros oriundos do TERMO 
DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA 
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS Nº 0027/2019, com 
exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos exclusivos da 
COMPROMISSÁRIA. 
 

Manaus, 29 de Outubro de 2019 

 

 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  MOBILIDADE URBANA 

 
 

PORTARIA N.º 025/2019-IMMU/TRÂNSITO 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA no uso das atribuições legais conferidas 
pela legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441 de 

30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem 
observados por órgãos e entidades quando da concessão de 
descentralização de créditos orçamentários, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei 

Municipal nº 2.386, de 02 de janeiro de 2019, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I 

e II e art. 16, do Decreto Municipal nº 4.294, de 31 de janeiro de 2019. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEMEF, no valor total 
de R$ 46.392,20 (quarenta e seis mil, trezentos e noventa e dois 
reais e vinte centavos), conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º A Descentralização de que trata esta Portaria tem 

como objeto custear despesas com utilização de Links de Dados no 
exercício 2019 e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora 
Executora 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEMEF. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 02 de Setembro de 2019. 
 

Anexo Único da Portaria N° 0025/2019-IMMU TRÂNSITO 
 

N° F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 0127 1053 339040 0210 46.392,20 

Total: 46.392,20 



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 10 de outubro de 2019. 

 
 
 

PORTARIA N.º 027/2019-IMMU/TRÂNSITO 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA no uso das atribuições legais conferidas 
pela legislação vigente, 

 

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

 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei 
Municipal nº 2.386, de 02 de janeiro de 2019, 

 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I 
e II e art. 16, do Decreto Municipal nº 4.294, de 31 de janeiro de 2019. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS 
PELA SEMAD, no valor total de R$ 1.211.612,00 (um milhão duzentos 
e onze mil, seiscentos e doze reais), conforme Anexo Único desta 
Portaria. 

 

Art. 2º A Descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto custear despesas com Estagiários, Telefonia, Combustível, 
Energia de Baixa e Média tensão e Abastecimento de água no exercício 
2019 e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora 
140103- RECURSOS SUPERVISIONADO PELA SEMAD. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 02 de setembro de 2019. 
 

Anexo Único da Portaria N° 0027/2019-IMMU TRÂNSITO 
 

N° F SF P A ND FR R$ 

01 15 122 0011 2011 339039 0210 1.211.612,00 

Total: 1.211.612,00 

 

N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 10 de Outubro de 2019. 

 

PORTARIA Nº 045/2019 – GAB/IMMU 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA – IMMU, no uso das atribuições legais 
conferidas pela legislação vigente; 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º na Lei n.º 198, 
de 21 de junho de 1993, combinado com o art. 9º, § 1º, do Decreto 
nº 3.622, de 31 de janeiro de 2017 e o Decreto nº 4.573, de 11 de 
setembro de 2019; 
 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.666/93 e os termos 
da Comunicação Interna n.º 016/2019 – DLF/IMMU; 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os funcionários abaixo citados à receber 
ADIANTAMENTO no âmbito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana 
– IMMU 
 

 ARUIQUE FERREIRA DA SILVA FILHO, matrícula nº 10.818 

 FIDELIS AGUIAR ANDRADE, matrícula nº 12.361 

 OSMILLENS NUNES DA SILVA, matrícula nº 10.600 

 THIAGO RAMOS NONATO, matrícula nº 12.171 
 

II – Revoga-se os efeitos da Portaria nº 016/2019 – 
GAB/SMTU, publicada no DOM 4537, de 12/02/2019. 
 

III – Os efeitos desta Portaria passam a vigorar a partir da 
data de sua assinatura. 
 

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

Gabinete do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – 
IMMU, em Manaus, 28 de outubro de 2019. 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA-IMMU, no uso de suas atribuições legais, e, 

 
CONSIDERANDO o teor da ata apresentada pela 

Comissão Municipal de Licitação - CML, referente a TOMADA DE 
PREÇOS Nº 016/2019-CML – que tem por objetivo: REFORMA DOS 
TERMINAIS DE LINHAS: RIO MARACANÃ; PONTA NEGRA; ALIANÇA 
COM DEUS; VIVER MELHOR; HILEIA; PROMORAR E SEDE DE 
APOIO AOS OPERADORES LOCALIZADA NO T4. 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a deliberação da Subcomissão de 
Infraestrutura constante da ata do procedimento acima referido. 

 
II – ADJUDICAR a empresa: H. N. LEITE, no valor total de 

R$ R$ 160.196,38 (Cento e sessenta mil, cento e noventa e seis reais e 
trinta e oito centavos). Gabinete do Diretor Presidente do Instituto 
Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU, em 30 de outubro de 2019. 
 

Manaus, 30 de outubro de 2019 
 

 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA N.º 0065/2019-DPO/GP/FDT 
 

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”, 
através de sua DIRETORA-PRESIDENTE, no exercício das atribuições 
e competências que lhe conferem o artigo 128. Inciso II, da Lei Orgânica 
do Município de Manaus e Decreto Municipal de 16/01/2018, 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº. 015/2016-

GAB/SEBCI/SEMEF, de 16 de novembro de 2016 e o Despacho da 
Diretora-Presidente da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, para as 
providências contidas no referido Ofício Circular, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
compor a Comissão Setorial com o objetivo de concretizar o 
levantamento dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, para posterior 
baixa e/ou escrituração nas respectivas contas contábeis patrimoniais da 
Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, incluindo as instalações do 
Parque Municipal do Idoso: 
 

NOME MATRÍCULA CARGO 

Maria Auxiliadora Castro de Aquino 081.914-0B Presidente 

José de Souza Melo Júnior 116.130-0G Contador 

Douglas da Silva Fabrício 116.453-8D Membro 

Max William de Castro Conceição 124.903-7A Membro 

Eurico Polax Carvalho Verissimo 102.957-6H Membro 

Nelson Nazareno da Silva Rodrigues 080.549-1A Membro 

Bruno Luís Guedes da Silva 122.228-7A Membro 

Francisco José Bezerra dos Santos 080.548-3A Membro 

 
Art.2º A Comissão não será remunerada, sendo os 

serviços prestados de relevante interesse público. 
 
Art.3º. Fica revogada a Portaria nº. 0006/2019-

DPO/GP/FDT, de 14 de janeiro de 2019; 
 
Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

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

 
Manaus, 29 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA do Extrato do Quinto Termo Aditivo do Contrato  
nº. 07/2014-FDT, celebrado com a empresa LBC CONSERVADORA E 
SERVIÇOS LTDA, em 01/08/2019, publicado no Diário Oficial do 
Município, Edição nº 4691, de 30/09/2019. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
4. VALOR GLOBAL: O valor global deste termo aditivo para cobrir as 
despesas relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de mais 03 
(três) meses é de R$ 685.839,39 (seiscentos e oitenta e cinco mil 
oitocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos). 
[...] 
 
6. PRAZO: Por força do presente termo fica dilatado por mais 03 (três) 
meses ... 



 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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LEIA-SE: 
 
4. VALOR GLOBAL: O valor global deste termo aditivo para cobrir as 
despesas relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de mais 04 
(quatro) meses é de R$ 914.452,52 (novecentos e quatorze mil 
quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). 
[...] 
 
6. PRAZO: Por força do presente termo fica dilatado por mais 04 
(quatro) meses... 
 

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

Manaus, 29 de outubro de 2019. 

 
 

 
 
 

COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO  DO  IMPLURB 

 
 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019-CL/IMPLURB 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB torna público, 
a REVOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 003/2019, que tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA PARA AS PENDÊNCIAS DO 
PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COMISSÃO ESPECIAL DO CENTRO 
HISTÓRICO DE MANAUS (PAC-CIDADES HISTÓRICAS), por motivo 
de interesse público, devidamente justificado no processo 
nº 2019.00796.00824.0.000516. 
 

Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 

 
 
 

COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO  DA  FUNDAÇÃO 
DE  APOIO   AO  IDOSO  “DR. THOMAS” 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” – CL/FDT/PM, torna público que 
realizará o seguinte procedimento licitatório: 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019-CL/FDT/PM. 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto aquisição, pelo menor 
preço global, de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (260 cilindros 
com 45kg), para atender as necessidades do Programa de Longa 
Permanência da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, de acordo 
com as condições constantes no Edital e seus anexos. 
DATA E HORÁRIO: 11/11/2019, às 09:00 horas. 
 

O Edital estará à disposição dos interessados a partir do 
dia 31/10/2019 e poderá ser adquirido na COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”, Rua  
Dr. Thomas, 798 - Bairro N. Sra. das Graças, no horário de 08:00 às 
16:00h, de Segunda a Sexta-feira, Telefone 3632-2834. 

O DAM para adquirir o Edital encontra-se no site 
http://serviços.manaus.am.gov.br, devendo o pagamento ser efetuado 
em qualquer agência do Bradesco, no valor de R$ 10,00 (dez reais). 
 

Manaus, 30 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” – CL/FDT/PM, torna público que 
realizará o seguinte procedimento licitatório: 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019-CL/FDT/PM. 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição, pelo menor 
preço global, de Gêneros Alimentícios – PÃO MASSA FINA, de 
acordo com as condições constantes no Edital e seus anexos. 
DATA E HORÁRIO: 11/11/2019, às 14:00 horas. 
 

O Edital estará à disposição dos interessados a partir do 
dia 31/10/2019 e poderá ser adquirido na COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”, Rua 
Dr. Thomas, 798 - Bairro N. Sra. das Graças, no horário de 08:00 às 
16:00h, de Segunda a Sexta-feira, Telefone (92)3632-2834. 

 
O DAM para adquirir o Edital encontra-se no site 

http://serviços.manaus.am.gov.br, devendo o pagamento ser efetuado 
em qualquer agência do Bradesco, no valor de R$ 10,00 (dez reais). 
 

Manaus, 30 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
J. G. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA torna público que 
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº. 454/14-04, que autoriza 
o transporte rodoviário de produtos perigosos, localizada na Av. dos 
Oitis, nº 1615, Lote 02 B, Área 01, Armando Mendes, no Estado do 
Amazonas-AM, para Transporte rodoviário de produtos perigosos, com 
validade de 01 Ano. 
 

 
 
 

 

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


 

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2019 
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