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DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
resolve 
 

DECLARAR luto oficial no Município de Manaus, por 
3 (três) dias, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do servidor 
público, jornalista e skatista, ULYSSES PAULO DE ATHAYDE 
MARCONDES, ocorrido nesta data na cidade de Manaus, em 
homenagem e reconhecimento ao insigne profissional da comunicação 
notabilizado por seu comprometimento, dedicação, lealdade, ética e 
esmero com que transmitia à população os informes da Prefeitura de 
Manaus, mas sobremodo, pelo ser humano de grandeza maior que 
extrapolou o seu tempo, com espírito jovem, incentivador e entusiasta da 
arte de rua, pioneiro do grafite e do skate que hoje estampa seu nome 
no cenário esportivo-cultural da cidade. 

 
Manaus, 07 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 

identificada;  
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                                          

nº 2020.18911.18923.0.011816 (Siged) (Volume 1), resolve 
 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de         

05-12-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da       
Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora CLAUDERLANE GUSMÃO RABELO 
OLIVEIRA do cargo de Assessor Técnico II, simbologia DAS-2, 
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL. 

 
Manaus, 07 de dezembro de 2020. 

          
 
 
 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

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

CONSIDERANDO os artigos 60, 61 e 62 da Lei nº 1.955, 
de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Remunerações – PCCR, da Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.963, publicado na Edição 

nº 4980, do Diário Oficial do Município de 04-12-2020, que alterou o 
enquadramento da servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Relatório de 29-04-2019, 

da Comissão Permanente de Avaliação – CPA; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a planilha do demonstrativo do impacto 

orçamentário financeiro da SEMEF, demonstrando suficiência 
orçamentária para efetivar a ação; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1861/2020 – 

GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo                              
nº 2019.11209.15258.0.016783 (VOLUME 1) SIGED, resolve 

 
ALTERAR o Decreto datado, publicado na Edição nº 4516 do 

Diário Oficial do Município de 14-01-2019, especificamente quanto ao 
Desenvolvimento na Carreira, em virtude da Promoção Funcional da 
servidora abaixo identificada, cuja redação passa a viger da forma que segue: 
 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO FAZENDÁRIO NÍVEL 
Nº MATRÍCULA SERVIDOR DE PARA 
66 010.999-1 A ELIZABETE DIBO DE SOUZA 23 24 

 
Manaus, 07 de dezembro de 2020. 

                    
 
 
 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

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

 
CONSIDERANDO os artigos 60, 61 e 62 da Lei nº 1.955, 

de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações – PCCR, da Secretaria Municipal de 
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.962, publicado na Edição 

nº 4980, do Diário Oficial do Município de 04-12-2020, que alterou o 
enquadramento do servidor adiante identificado; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Relatório de 07-05-2019, 
da Comissão Permanente de Avaliação – CPA; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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CONSIDERANDO a planilha do demonstrativo do impacto 
orçamentário financeiro da SEMEF, demonstrando suficiência 
orçamentária para efetivar a ação; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1837/2020 – 
GS/SEMEF e o que mais consta nos autos dos Processos                                          
nº 2019.11209.15258.0.016808 (VOLUME 1) SIGED, resolve  

 
ALTERAR o Decreto datado, publicado na Edição nº 4516 do 

Diário Oficial do Município de 14-01-2019, especificamente quanto ao 
Desenvolvimento na Carreira, em virtude da Promoção Funcional do 
servidor abaixo identificado, cuja redação passa a viger da forma que segue: 
 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO FAZENDÁRIO NÍVEL 
Nº MATRÍCULA SERVIDOR DE PARA 

245 085.043-8 A RONALDO NUNES PEREIRA 22 23 

 
Manaus, 07 de dezembro de 2020. 

 
 
 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

O PREFEITO DE MANAUS, uso da competência que lhe 
confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o art. 232, inc. I, da Lei nº 1.118 de    

01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 238.06.2015 da ASSJUR/ 

SEMED, que opina pela abertura de Processo Administrativo Disciplinar 
– PAD por possível abandono de cargo do servidor abaixo identificado; 

 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 0438/2015 – 

SEMED/GSAF, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar – PAD, 
visto que o servidor incorreu nas infrações dispostas no art. 226, inc. II,                                                                                                                                                                 
§ 1º, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971; 

 
CONSIDERANDO o Relatório Conclusivo da Comissão 

Permanente de Regime Disciplinar que opina pela demissão do servidor; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4224/2020 – SEMAD 

e o que consta nos autos dos Processos nº 2015/4114/4241/00698 e    
nº 2015/72, resolve 

 
DEMITIR, nos termos do e art. 226, inc. II, § 1º e art. 239 da 

Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 - Estatuto dos  
Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor OSVALCI VIEIRA 
DA SILVA, Professor Nível Superior, matrícula nº 107.434-2 A, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
Manaus, 07 de dezembro de 2020. 

 
 
 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

O PREFEITO DE MANAUS, uso da competência que lhe 
confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o art. 232, inc. I, da Lei nº 1.118 de    

01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 53.09.2016 da ASSJUR/ 
SEMED, que opina pela abertura de Processo Administrativo Disciplinar 
– PAD por possível abandono de cargo da servidora abaixo identificada; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 0371/2016 – 
SEMED/GSAF, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar – PAD, 
visto que a servidora incorreu nas infrações dispostas no art. 226, inc. II,                              
§ 1º, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971; 

 
CONSIDERANDO o Relatório Conclusivo da Comissão 

Permanente de Regime Disciplinar que opina pela demissão da 
servidora; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4224/2020 – SEMAD 

e o que consta nos autos dos Processos nº 2016/4114/4147/03973 e    
nº 2016/54, resolve 

 
DEMITIR, nos termos do e art. 226, inc. II, § 1º e art. 239 

da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, a servidora LIVIA ITATIANA DA 
SILVA FOIQUINOS, Professor Nível Superior, matrícula nº 115.460-5 A, 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
Manaus, 07 de dezembro de 2020. 

 

   
 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.251/2020 
 

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 e da 
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho nº 392/2020 – GABIN, 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 o que consta nos autos do Processo                             

nº 2020.01637.01412.0.003337, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 21-09-2020, 

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a                           
08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora IVETE BATISTA CALDAS, 
AS – Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 087.827-8 D, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA. 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.252/2020 
 

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 e da 
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho nº 384/2020 – GABIN, 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 o que consta nos autos do Processo                             
nº 2020.01637.01412.0.003176, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 21-09-2020, pelo 

prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a                           
08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora REGINA CRUZ DA SILVA, AS 
– Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 090.217-9 D, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.253/2020 

 
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 do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e da 
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho nº 386/2020 – GABIN, 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 o que consta nos autos do Processo                              

nº 2020.01637.01412.0.003261, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 21-09-2020, pelo 

prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, 
LICENÇA-PRÊMIO ao servidor HEMERSON DA SILVA CARMO, AS – 
Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 101.793-4 D, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.254/2020 
 

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 e da 
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho nº 382/2020 – GABIN, 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 o que consta nos autos do Processo                             

nº 2020.01637.01412.0.003119, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 23-09-2020, pelo 

prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARINEIDE VAZ PEREIRA ARAÚJO, AS – 
Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 093.279-5 D, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 
 

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.255/2020 
 

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, em 
exercício e da Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho nº 444/2020 – GABIN, 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 o que consta nos autos do Processo                             

nº 2020.01637.01412.0.003158, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-10-2020, 

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 20-05-2008 a                           
19-05-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA CRISTINA 
MARINHO DA SILVA CUNHA, AS – Auxiliar em Saúde Bucal, matrícula 
nº 115.374-9 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.256/2020 
 

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse 
Particular 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. 146 da Lei n.º 1.118, de 01 de 

setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho 
de 1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e da 
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio de Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                         

nº 2019.01637.01412.0.002617, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, no período de 08-11-2019     

a 02-11-2020, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR ao servidor ÍCARO SOUZA BEZERRA, AS – Digitador, 
matrícula nº 109.232-4 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.257/2020 
 

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse 
Particular 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. 146 da Lei n.º 1.118, de 01 de 

setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho 
de 1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e da 
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio de Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                         
nº 2020.01637.01412.0.004779, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-12-2020,    

pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSE PARTICULAR à servidora MARIA CLEIDE DE SOUZA 
MORAES, AS – Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 110.504-3 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.258/2020 

 
PRORROGA Licença para Tratar de 
Interesse Particular 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. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de 

setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho 
de 1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO a manifestação favorável do Núcleo de 

Administração da Gestão do Trabalho da SEMSA; 
 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho subscrito pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo          

nº 2020.01637.01412.0.004995, resolve 
 
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 02-08-2020, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, os efeitos da Portaria por Delegação                         
nº 15.783/2018, publicada na Edição 4450 do DOM de 27-09-2018,         
que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE 
INTERESSE PARTICULAR à servidora MÁRCIA TEREZA DA SILVA 
BARBOSA, AS – Agente de Zoonoses I, matrícula 108.713-4 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.259/2020 
 

PRORROGA Licença para Tratar de 
Interesse Particular 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. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de 

setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho 
de 1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO a manifestação favorável do Núcleo de 

Administração da Gestão do Trabalho da SEMSA; 
 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho subscrito pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo          

nº 2020.01637.01412.0.004894, resolve 
 
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 05-12-2020, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, os efeitos da Portaria por Delegação                         
nº 16.689/2019, publicada na Edição 4537 do DOM de 12-02-2019,         
que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE 
INTERESSE PARTICULAR à servidora MARIONETE DAS DORES 
ANDRADE BATISTA, AS – Auxiliar em Saúde Bucal, matrícula                        
nº 082.896-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.260/2020 

 
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 as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a 
autorização da Subsecretária 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, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2019.01637.01412.0.001705, resolve 
 

ALTERAR a Portaria por Delegação nº 20.538/2020, 
publicada na Edição 4851 do DOM de 29-05-2020, que concedeu     
LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO, AS 
– Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 083.789-0 G, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, 
para retificar a data de inicio da licença que passa     a ser a contar de 03-
08-2020, mantendo-se inalterados os demais termos da Portaria. 
 

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.261/2020 
 

CESSA EFEITOS de 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 o Despacho subscrito pelo Chefe do 

Núcleo de Administração de Gestão do Trabalho e autorizado pela 
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio de Despacho nº 491/2020 – GABIN, 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 o que consta nos autos do Processo     

nº 2020.01637.01412.0.004025, resolve 
 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 01-04-2020,            

os efeitos da Portaria por Delegação nº 21.310/2020, publicada na 
Edição 4896 do DOM de 04-08-2020, que concedeu LICENÇA-PRÊMIO 
à servidora QUÉZIA DANIELLE VERDES DE JESUS, AS – Técnico em 
Enfermagem, matrícula nº 111.989-3 A, integrante do quadro de pessoal 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.262/2020 
 

EXONERA, a pedido, servidora de cargo 
efetivo 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 requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o teor do Despacho subscrito pela 

Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho da 
SEMSA, em exercício, e o autorizo do Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 2410/2020 –
NTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           

nº 2020.01637.01412.0.003521, resolve 
 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de              

27-07-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,   
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora RAMINE MENDONÇA DE SOUZA do 
cargo Assistente em Saúde – Técnico em Administração, matrícula               
nº 117.122-4 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.263/2020 
 

EXONERA, a pedido, servidora de cargo 
efetivo 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 requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o teor do Despacho subscrito pela 

Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho da 
SEMSA, em exercício e o autorizo do Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 2410/2020 –
NTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de  
Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           

nº 2020.01637.01412.0.004036, resolve 
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CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de     21-
08-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,   de 
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora FABÍOLA DE OLIVEIRA SANTOS do 
cargo de Assistente em Saúde – Agente Comunitário de Saúde, 
matrícula nº 095.133-1 D, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE– SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.264/2020 
 

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 informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 10.01.2020 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 6517/2020 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        

nº 2019.18000.19332.0.008858, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-07-2019, 

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de                                               
28-04-1998 a 27-04-2008, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SANTA 
NEVES RIBEIRO DE SÁ, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula                                                     
nº 086.212-6 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.265/2020 
 

SUSPENDE OS EFEITOS de 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 o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por meio do Ofício nº 6855/2020 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo               

nº 2020.18000.19336.0.007647, resolve 
 
CONSIDERAR SUSPENSOS, no período de 18-08 a                     

16-09-2020, os efeitos da Portaria por Delegação nº 21.266/2020, 
publicada na Edição 4894 do DOM de 37-07-2020, que concedeu 
LICENÇA-PRÊMIO ao servidor PAULINO ANTÔNIO SÁ PEIXOTO 
PINHEIRO, Professor Nível Superior, matricula nº 012.012-0 B, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED, em virtude de Licença Médica. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.266/2020 
 

DECLARA ESTÁVEL servidora avaliada em 
estágio probatório, 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. 41, § 4º da Constituição Federal 

de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e art. 21 da Lei nº 1.118, de            
01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 058/2016 – GP/MANAUS 

PREVIDÊNCIA, que estabelece os critérios e procedimentos gerais a 
serem adotados para a realização das avaliações do estágio probatório 
para os cargos efetivos no âmbito da Manaus Previdência – 
MANAUSPREV; 
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CONSIDERANDO o teor do Parecer Conclusivo da 
Comissão de Avaliação instituída pela Portaria nº 014/2018 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, alterada pela Portaria nº 183/2018 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, e alterada pela Portaria nº 122/2019 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, que considerou a servidora apta para 
obtenção da estabilidade no serviço público; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 999/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela 
Diretora-Presidente da Manaus Previdência; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo               

nº 2020.17848.17869.0.000352, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público a servidora 

JÉSSICA MONTEIRO DA SILVA E SILVA, matrícula nº 000.272-0 A, 
nomeada para provimento efetivo do cargo de Analista Previdenciário – 
Contabilidade, vinculada ao Regime Jurídico Estatutário, integrante do 
quadro de pessoal permanente da MANAUS PREVIDÊNCIA – 
MANAUSPREV. 
 

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.267/2020 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em 
estágio probatório, 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. 41, § 4º, da Constituição Federal 

de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e art. 21 da Lei nº 1.118, de            
01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 058/2016 – GP/MANAUS 

PREVIDÊNCIA, que estabelece os critérios e procedimentos gerais a 
serem adotados para a realização das avaliações do estágio probatório 
para os cargos efetivos no âmbito da Manaus Previdência – 
MANAUSPREV; 

 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Conclusivo da 

Comissão de Avaliação instituída pela Portaria nº 014/2018 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, alterada pela Portaria nº 183/2018 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, e alterada pela Portaria nº 122/2019 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, que considerou o servidor apto para 
obtenção da estabilidade no serviço público; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 212/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela 
Diretora-Presidente da Manaus Previdência; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo               
nº 2020.17848.17869.0.000350, resolve 

 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público o servidor JOSÉ 

AUGUSTO VIEIRA NETO, matrícula nº 000.273-9 A, nomeado para 
provimento efetivo do cargo de Analista Previdenciário – Tecnologia da 
Informação, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, integrante do 
quadro de pessoal da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.268/2020 
 

DECLARA ESTÁVEL servidora avaliada em 
estágio probatório, 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. 41, § 4º, da Constituição Federal 

de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e art. 21 da Lei nº 1.118, de            
01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 058/2016 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, que estabelece os critérios e procedimentos gerais a 
serem adotados para a realização das avaliações do estágio probatório 
para os cargos efetivos no âmbito da Manaus Previdência – 
MANAUSPREV; 

 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Conclusivo da 
Comissão de Avaliação instituída pela Portaria nº 014/2018 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, alterada pela Portaria nº 183/2018 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, alterada pela Portaria nº 122/2019 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, que considerou a servidora apta para 
obtenção da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 
do Ofício nº 999/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pela 
Diretora-Presidente da Manaus Previdência; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo               

nº 2020.17848.17869.0.000346, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público a servidora 

EMILLE SILVA CASTRO, matrícula nº 000.271-2 A, nomeada para 
provimento efetivo do cargo de Técnico Previdenciário – Administrativa, 
vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, integrante do quadro de 
pessoal da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de dezembro de 
2020. 
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CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA N.º 004/2020-DF/CASA CIVIL 
 

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no 
uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO as atribuições da Portaria de Delegação 

109/2015/CASA CIVIL, de 11 de fevereiro de 2015, publicada no DOM 
3589, de 11 de fevereiro de 2015, 
 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 
30.01.2012, 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 n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I 

e II e art. 16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no inciso V, art. 2º, 

do Decreto Municipal n.º 4.927, de 22 de outubro de 2020 e Instrução 
Normativa Conjunta n.º 001/2020/SEMEF, de 04 de novembro de 2020, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DEVOLVER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 160101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, no valor total 
de R$ 8.972,50 (oito mil novecentos e setenta e dois reais e 
cinquenta centavos), oriundo do Destaque Concedido pela Portaria n.º 
045/2020 – SEMEF/GS, publicada no DOM n.º 4802, de 19 de março de 
2020, conforme Anexo Único desta Portaria.                           

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n.º 4.927, de 22 de outubro de 2020 
e Instrução Normativa Conjunta n.º 01/2020-SEMEF, de 04 de novembro 
de 2020, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2020. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2020. 
 

Anexo Único da Portaria n.º 004/2020-DF/CASA CIVIL 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 
01 04 128 0006 2016 339033 0100 8.972,50 

Total: 8.972,50 

 
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, 07 de dezembro de 2020. 
 
 

 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2015, celebrado 
em 14 de dezembro de 2015. 
CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a EMPRESA 
FIGUEIRA E CÂMARA LTDA. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação 
por mais doze (12) meses do contrato nº 012/2015 que tem por objeto a 
prestação de serviços de locação do imóvel de propriedade da Empresa 
FIGUEIRA E CÂMARA LTDA, localizado na Av. Constantino Nery, 4080, 
Chapada, destinado ao funcionamento da Sede da Comissão Municipal 
de Licitação - CML. 
VALOR: O valor global do presente Termo Aditivo importa a quantia de 
R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo ficam empenhadas sob a Nota de Empenho n° 
2020NE00619, datada de 30-11-2020, a conta da seguinte UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 11101 – CASA CIVIL, PROGRAMA DE TRABALHO: 
04.122.0011.2011.0000, FONTE DO RECURSO: 01000000, NATUREZA 
DA DESPESA: 33903910, no valor de R$ 14.166,67 (quatorze mil, cento 
e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), ficando o restante a 
ser empenhado de acordo com as cotas financeiras do exercício. 
PRAZO: O presente Termo Aditivo terá validade de 12 (doze) meses, a 
contar de 14-12-2020. 
FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo decorre do Despacho 
autorizativo da Exma. Sra. Subsecretária Subchefe Municipal de 
Assuntos Administrativos e de Governo, constante do Processo 
Administrativo n° 2017/19309/19630/04699, Parecer nº 095/2020 – 
CONSTEC/CASA CIVIL, que passa a fazer parte integrante do presente 
instrumento. 

 
Manaus, 03 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 

ERRATA 
 
Errata a Portaria nº 018/2020-ADM/CASA CIVIL, referente ao Contrato 
de Prestação de Serviços nº 008/2020, celebrado entre o Município de 
Manaus – Casa Civil, e a empresa D E C MASTER SERVIÇOS 
EIRELLI, publicada no DOM em 04/12/2020 – Edição 4980, pág.18. 
 
JUSTIFICATIVA: Equívoco na elaboração do Ato. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Pierre da Silva Queiroz. 
 
LEIA-SE: 
 
Pierre Silva de Queiroz. 

 
Manaus, 07 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 

ERRATA 
 
Errata a Portaria nº 019/2020-ADM/CASA CIVIL, referente ao Contrato 
de Prestação de Serviços nº 009/2020, celebrado entre o Município de 
Manaus – Casa Civil, e a empresa D E C MASTER SERVIÇOS 
EIRELLI, publicada no DOM em 04/12/2020 – Edição 4980, pág.18. 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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JUSTIFICATIVA: Equívoco na elaboração do Ato. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Pierre da Silva Queiroz. 
 
LEIA-SE: 
 
Pierre Silva de Queiroz. 

 
Manaus, 07 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 

PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PORTARIA Nº. 075/2020 – PGM 
 

A SUBROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO, no 
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO o que consta na Requisição 
nº 052/2020-PJCPGM, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que a servidora LADYANE SERAFIM 
PEREIRA, matrícula nº 114.503-7 A, responda, cumulativamente pelas 
atribuições do cargo de Procurador Chefe da Procuradoria Judicial 
Comum, no período 21.12.20 a 08.01.21, referente aos períodos de 
2015/2016 e 2016/2017, integrante da estrutura organizacional da 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício do cargo em substituição à titular 
CARMEM ROSA SOEIRO ABREU DOS SANTOS, matrícula 
nº 118.116-5 A, por motivo de férias regulamentares. 

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

 
Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2019, 
firmado em 1º/12/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a 
empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. 
 
3. OBJETO: Alteração da Cláusula Primeira e Cláusula Segunda do 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2019, as quais passam a ter a 
seguinte redação: 

ONDE SE LÊ: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo decorre da emissão 
do Oficio nº 0874/2020 GS/SEMEF de 21/05/2020 assinado pela Exma. 
Sra. Secretária Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, do 
Despacho nº 327/2020 GECON/SEMEF datado de 14/08/2019 e do 
Despacho nº 054/2020 ASTEC/M/SEMEF datado de 19/06/2020, todos 
constantes no Processo nº 2020/11209/15436/0/011842, que passa a 
fazer parte integrante do presente instrumento; 
 
 LEIA-SE: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo decorre da emissão 
do Oficio nº 0874/2020 GS/SEMEF de 21/05/2020 assinado pela Exma. 
Sra. Secretária Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, do 
Despacho nº 327/2020 GECON/SEMEF datado de 14/08/2020 e do 
Despacho nº 054/2020 ASTEC/M/SEMEF datado de 19/06/2020, todos 
constantes no Processo nº 2020/11209/15436/0/011842, que passa a 
fazer parte integrante do presente instrumento. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Dilação do prazo do Contrato nº 018/2019 por 
mais 60 (sessenta) dias, a contar de 27/08/2020, sem alteração do 
valor inicialmente pactuado, cujo objeto é a Prestação de serviços de 
Solução Informatizada para a Gestão das Execuções Fiscais, das Ações 
do Contencioso Tributário e Administrativo-Consultivo na estrutura 
organizacional da Procuradoria Geral do Município;  
 
LEIA-SE: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Prorrogação do prazo do Contrato nº 018/2019 
por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 27/08/2020, para utilização do 
saldo remanescente contratado, cujo objeto é a Prestação de serviços 
de Solução Informatizada para a Gestão das Execuções Fiscais, das 
Ações do Contencioso Tributário e Administrativo-Consultivo na estrutura 
organizacional da Procuradoria Geral do Município.  
 
3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo decorre do 
Despacho n° 080/2020 ASTEC/M/SEMEF, de 27/10/2020, constante no 
Processo nº 2020/11209/15436/0/011842, que passa a fazer parte 
integrante do presente instrumento. 

 
Manaus, 1º de dezembro de 2020. 

 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2020 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0019/2020 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD 

 
No dia 30 de novembro de 2020, no Órgão Gerenciador, 

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para eventual aquisição de solução de servidores com 
tecnologia de hiperconvergencia/software com suporte técnico e 
garantia, licenciamento avançado (gerenciamento, microssegmentação, 
segurança e estrutura de arquivos) e créditos em horas para 
implantação, capacitação, consultoria para uso da Secretaria de 
Finanças do Município de Manaus, resultante(s) do Pregão Eletrônico 
nº 124/2020 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As 
especificações constantes do Processo Administrativo 
nº 010003.11209154340027719/2020 – SEMAD, assim como os termos 
da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição. 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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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 
meses, a partir da data de publicação desta. 
 

Lote 1 
Item Unid Qtd Descrição Marca Valor R$ Fornecedor 

1 serviço 14 

(ID 512153) SERVIÇO DE 
LICENÇAS DE 
SOFTWARES, 
Característica(s): 
especializado em licença 
perpétua de uso de software 
hiperconvergente com 
virtualizador, incluindo 
instalação, configuração e 
integração, Características 
Adicional(is): Conforme 
Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

Nutanix 240.900,00 

SERVIX 
INFORMATICA 

LTDA 
 

2 serviço 100 

(ID 512156) SERVIÇO DE 
LICENÇAS DE 
SOFTWARES, 
Característica(s): 
especializado em licença 
perpétua de uso de software 
hiperconvergente com 
virtualizador, incluindo 
instalação, configuração e 
integração, Características 
Adicional(is): Conforme 
Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

Nutanix 15.500,00 
SERVIX 

INFORMATICA 
LTDA 

3 unidade 5 

(ID 512737) SERVIDOR DE 
REDE, Modelo: chassi, 
Tipo: rack 19 pol, 
Processador: 2 x Intel 
Server Xeon Gold ou 
similar, 36 núcleos 
disponíveis, Memória: 
512GB, DDR4, Disco Rígido 
(HD): 3840GB SSD, 32TB 
SATA, Característica(s) 
Adicional(is): com tecnologia 
de Hiperconvergência, 
incluindo software de 
gerenciamento. Conforme 
Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

Nutanix 400.000,00 
SERVIX 

INFORMATICA 
LTDA 

4 unidade 3 

(ID 512738) SERVIDOR DE 
REDE, Modelo: chassi, 
Tipo: rack 19 pol, 
Processador: 2 x Intel 
Server Xeon Gold ou 
similar, 32 núcleos 
disponíveis, Memória: 
512GB, DDR4, Disco Rígido 
(HD): 7680GB SSD, 64TB 
SATA, Característica(s) 
Adicional(is): com tecnologia 
de Hiperconvergência, 
incluindo software de 
gerenciamento. Conforme 
Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

Nutanix 550.500,00 
SERVIX 

INFORMATICA 
LTDA 

5 unidade 6 

(ID 512739) SERVIDOR DE 
REDE, Modelo: chassi, Tipo: 
rack 19 pol, Processador: 2 x 
Intel Server Xeon Gold ou 
similar, 16 núcleos 
disponíveis, Memória: 
128GB, DDR4, Disco Rígido 
(HD): 7680GB SSD, 64TB 
SATA, Característica(s) 
Adicional(is): com tecnologia 
de Hiperconvergência, 
incluindo software de 
gerenciamento. Conforme 
Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

Nutanix 423.700,00 
SERVIX 

INFORMATICA 
LTDA 

6 unidade 3 

(ID 512743) SERVIDOR DE 
REDE, Modelo: chassi, 
Tipo: rack 19 pol, 
Processador: 2 x Intel 
Server Xeon Gold ou 
similar, 20 núcleos 
disponíveis, Memória: 
128GB, DDR4, Disco Rígido 
(HD): 3840GB SSD, 24TB 
SATA, Característica(s) 
Adicional(is): com tecnologia 
de Hiperconvergência, 
incluindo software de 
gerenciamento. Conforme 
Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

Nutanix 145.000,00 
SERVIX 

INFORMATICA 
LTDA 

7 serviço 15 

(ID 512744) SERVIÇO DE 
LICENÇAS DE 
SOFTWARES, 
Característica(s): 
especializado em licença 
perpétua de uso de software 
para orquestração e 
automação de aplicação, 
incluindo instalação, 
configuração e integração, 
Características Adicional(is): 
Conforme Projeto 
Básico/Termo de 
Referência. 

Nutanix 87.316,00 
SERVIX 

INFORMATICA 
LTDA 

8 hora 100 

(ID 512746) SERVIÇOS 
TÉCNICOS EM 
INFORMÁTICA, 
Característica(s): 
especializado em 
instalação, migração, 
capacitação, modelagem e 
operação assistida de 
softwares e equipamentos 
de hiperconvergência, 
Características Adicional(is): 
Conforme Projeto 
Básico/Termo de 
Referência. 

Serviço 
Próprio 

817,00 
SERVIX 

INFORMATICA 
LTDA 

9 serviço 3 

(ID 513016) SERVIÇO DE 
LICENÇAS DE 
SOFTWARES, 
Característica(s): 
especializado em licença 
perpétua de uso de software 
hiperconvergente com 
virtualizador, incluindo 
instalação, configuração e 
integração, Características 
Adicional(is): Conforme 
Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

Nutanix 152.700,00 
SERVIX 

INFORMATICA 
LTDA 

10 serviço 50 

(ID 513017) SERVIÇO DE 
LICENÇAS DE 
SOFTWARES, 
Característica(s): 
especializado em licença 
perpétua de uso de software 
para serviços diretórios 
distribuídos, incluindo 
instalação, configuração e 
integração, Características 
Adicional(is): Conforme 
Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

Natunix 22.500,00 
SERVIX 

INFORMATICA 
LTDA 

Valor Total do Lote: R$ 14.525.840,00 

 
 

Manaus, 30 de novembro 2020. 
 

 
 
 
 

(*) EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2020 – PMM 
 
LEILÃO PARA VENDA DE BENS IMÓVEIS DESA FEPERTENCENTES 
AO MUNICÍPIO (PREFEITURA DE MANAUS). 
 

A PREFEITURA DE MANAUS, com sede na Av. Brasil, 
nº 2971 – Compensa, inscrita sob o CNPJ nº 04.365.326/0001-73, por 
meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO –SEMAD, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e  Gestão,  Sr.  
Lucas  Cézar  José  Figueiredo Bandiera, no uso de suas atribuições 
legais, vem, por intermédio do Leiloeiro Público Oficial Sr. JIMMY 
ASAMI, matrícula na Junta Comercial do Estado do  Amazonas –JUCEA  
sob  o  n.º  010/2009,  contratado  em  decorrência  do Credenciamento    
nº    002/2020 –SEMAD/PMM, conforme    Processo Administrativo   n°   
2020.16330.16378.0.000309,   TORNA   PÚBLICA   a  LICITAÇÃO,    



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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sob    a    MODALIDADE    LEILÃO,    PRESENCIAL    E ELETRÔNICO 
SIMULTÂNEO,para a venda de bens imóveis desafetados de 
propriedade da Prefeitura de Manaus, cuja autorização legislativa 
decorre da Lei Municipal nº 2.189 de 28/12/2016, a quem oferecer maior 
lance,  na data, local,  horário  e  sob  as  condições  adiante  
descritas,regida pela Lei  nº 8.666,  de  21  de  junho  de 1993,Lei  nº  
10.406,  de  10  de  janeiro  de 2002, Decreto Lei n° 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, Lei Municipal n° 2.085, de 30 de dezembro de 2015, 
Decreto Municipal n° 4.458, de 01 de julho de 2019, Instrução  
Normativa  DREI  n°  72,  de  19  de  dezembro  de  2019 e demais 
legislações  pertinentes,  a  ser  realizado  no  dia  09/12/2020  (quarta-
feira),  às 10h00 (Horário Oficial de Manaus/AM), no Auditório do Hotel 
Adrianópolis -Rua Salvador, nº 195, Bairro Adrianópolis, CEP: 69.057-
040 , Manaus/AM e  por  meio  do  endereço  eletrônico: 
www.asamileiloes.com.br,  adotando-se todas as medidas de prevenção, 
segurança e protocolos de higiene no local do leilão, no qual será 
obrigatório o uso de máscara pelo licitante que se fizer presente. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1  O presente LEILÃO tem por objeto a alienação de bens imóveis 
desafetados, conforme Detalhamento de Lotes - ANEXO I deste Edital, 
pertencentes ao patrimônio da PREFEITURA DE MANAUS. 
1.2  O certame será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial Sr. JIMMY 
ASAMI, matrícula na JUCEA sob o n.º 010/2009, com escritório sito a 
Rua Campina Verde n.º 80, Bairro Flores, CEP: 69.058-840, 
Manaus/Amazonas, sendo este o endereço para PAGAMENTO e 
emissão de NOTA DE VENDA,  e-mail(s): 
contato@asamileiloes.com.br, endereço eletrônico: 
www.asamileiloes.com.br  e será acompanhado pela Comissão 
Permanente de Avaliação e Alienação de Bens Imóveis desta Prefeitura. 
1.3  O preço mínimo da venda, para cada imóvel, constam na Relação 
de Lotes e Valores de Venda - ANEXO II deste Edital, admitindo-se 
lances para pagamento à vista em Reais (R$).  
 
2. PERÍODO, HORÁRIOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE VISITAÇÃO 
DOS BENS 
2.1  Para que o arrematante conheça o estado físico dos bens a serem 
apregoados e suas especificações, os mesmos estarão disponíveis para 
serem visitados em dias úteis, em data previamente agendada, no 
período de 01 a 04 de dezembro de 2020, devendo ser rigorosamente 
observada, uma vez que a renovação do agendamento dependerá de 
novo pedido e de disponibilidade de horário. As visitas podem ser 
agendadas, com no mínimo 24h de antecedência, por meio do e-mail 
contato@asamileiloes.com.br  ou  whatsapp (92) 99300-2855. 
 

LOTE ENDEREÇO DO BEM IMÓVEL 

01 
Sala 318, com aprox. 34,5538m², 3º andar, Condominio Ajuricaba, Av. Floriano 
Peixoto, S/Nº, Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

02 
Sala 319, com aprox. 69,5302 m², 3º andar, Condominio Ajuricaba, Av. Floriano 
Peixoto, S/Nº, Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

03 
Sala 419, com aprox. 69,5302 m², 4º andar, Condominio Ajuricaba, Av. Floriano 
Peixoto, S/Nº, Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

04 
Sala 519, com aprox. 69,5302 m², 5º andar, Condominio Ajuricaba, Av. Floriano 
Peixoto, S/Nº, Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

05 
Sala 619, com aprox. 69,5302 m², 6º andar, Condominio Ajuricaba, Av. Floriano 
Peixoto, S/Nº, Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

06 
Casa com aproximadamente 138,74m², terreno com aproximadamente 262,00 
m², Rua 124, Casa 21, Bairro Cidade Nova II, Manaus/AM 

07 
Terreno com aproximadamente 1.853,00 m2, Rua Belém, s/nº, Adrianópolis – 
CEP:69005-190, Manaus/AM. 

 

2.2  É dever do interessado a verificação “in loco” dos lotes ofertados, 
com vistas a atestar as condições gerais, tais como conservação e 
qualidade, não cabendo qualquer reclamação ou desistência após a 
arrematação. 
2.3  A Prefeitura de Manaus e o Leiloeiro Público se isentam de qualquer 
responsabilidade por eventuais acidentes durante os dias de visitação. 
2.4  Ressalte-se que as fotos dos lotes disponibilizadas no portal 
www.asamileiloes.com.br são meramente ilustrativas, não servindo de 
parâmetro para demonstrar o estado dos bens ou influenciar a decisão 
de oferta de lances para arrematação de bens, não cabendo 
reclamações posteriores. 
2.5  A descrição dos lotes, fotos ilustrativas e informações gerais estão 
disponíveis aos interessados no seguinte endereço eletrônico: 
a) Endereço eletrônico: www.asamileiloes.com.br 
2.6  O Presente Edital e seus anexos, poderão ser retirados pelos 
interessados nos canais abaixo dispostos: 
a) Endereço eletrônico: www.asamileiloes.com.br 
b) E-mail: contato@asamileiloes.com.br 

c) Whatsapp: (92) 99300-2855 
2.7  Deverão ser adotadas medidas de prevenção, segurança e 
protocolos de higiene nos locais de visitação e será obrigatório o uso de 
máscara pelo licitante que se fizer presente. 

 
3.DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CONDIÇÃO DOS BENS 
3.1  Os bens serão vendidos no estado físico de conservação e condição 
em que se encontram. 
3.2  É dever do interessado a vistoria dos lotes nos dias de visitação, 
com vistas a atestar  o  estado  de conservação,  condições  e  qualidade  
dos  bens  que  os integram,  não  podendo  o  arrematante  alegar  
desconhecimento  de  suas condições, características e qualidades 
intrínsecas ou extrínsecas 
3.3  Não   cabe   à   Prefeitura   de   Manaus   ou   ao   Leiloeiro   Público   
Oficial responsabilidades ou ônus por eventuais avarias, reparos, 
vistorias, reformas, averbação de  áreas  e  regularização,  referentes  
aos  bens  que  compõem  os respectivos lotes. 
3.4  O  arrematante  arcará  com  as  despesas  de  transferência  de  
propriedade  e registro perante o Cartório de Registro de Imóveis 
competente, bem como o Imposto  de  Transmissão  de  Bens  Imóveis  
Inter-vivos –ITBI,  perante  a Secretaria Municipal de Finanças e 
Tecnologia da Informação –SEMEF. 
3.5  Por ser venda em Leilão Público, o arrematante não poderá recusar 
em hipótese alguma a sua arrematação e alegar desconhecimento dos 
bens levados a Leilão, sob pena de aplicação das sanções previstas 
neste Edital de Leilão.  
3.6  A PREFEITURA DE MANAUS e o LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 
não se enquadram na condição de fornecedores ou comerciantes nos 
termos da Lei, ficando EXIMIDOS, assim, de qualquer responsabilidade 
por vícios ou defeitos, ocultos ou não. Também, não se 
responsabilizarão por eventuais erros de digitação que venham a ocorrer 
neste Edital.  
3.7  A PREFEITURA DE MANAUS e o LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 
não se responsabilizarão por eventuais erros de digitação que venham a 
ocorrer neste Edital.  
3.8  Não serão admitidas reclamações, desistências ou devoluções após 
o arremate. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1 Poderão participar do Leilão e oferecer lances verbais e eletrônicos 
as pessoas físicas absolutamente capazes para os atos da vida civil, os 
emancipados e os devidamente representados e assistidos na forma do 
Código Civil Brasileiro, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF/MF), e pessoas jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF), desde que não estejam cumprindo 
sanção administrativa nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. 
4.2 Quem pretender arrematar ditos bens de forma presencial deverá 
comparecer no local, no dia e na hora mencionados, com os seguintes 
documentos (originais ou cópias integrais e legíveis, devidamente 
autenticadas em Cartório): 
a) Carteira de Identidade; 
b) CPF/MF, se pessoa física; 
c) (Se casado) Cópia da Certidão de Casamento, RG e CPF ou 
documento equivalente do Cônjuge. 
d) CNPJ/MF, se pessoa jurídica; 
e) Contrato Social, se pessoa jurídica; 
f) Comprovante de residência atualizado em nome do arrematante ou da 
empresa se pessoa jurídica; 
g) Procuração com firma devidamente reconhecida no Cartório de Notas, 
se o Licitante se fizer representar por procurador, e seus respectivos 
documentos quais sejam: RG e CPF. 
4.3 O interessado  que  pretender  arrematar  os  bens  do  presente  
leilão  de  forma eletrônica, deverá efetuar o preenchimento de cadastro 
no endereço eletrônico WWW.ASAMILEILOES.COM.BRem até 24 horas 
antes da data do leilão, bem   como   enviar   a   documentação   abaixo   
disposta   para   o   e-mail: contato@asamileiloes.com.brou por meio da 
ferramenta de ‘upload’  de arquivos  da  plataforma  no  item  minha  
conta (cadastro  e  documentos), anexado individualmente cada um dos 
documentos, atentando-se ao tamanho máximo de 2mb por arquivo. 
4.3.1 Pessoa física: 
a) Contrato de Adesão de Usuário do Site (www.asamileiloes.com.br) 
assinado de acordo com assinatura do documento oficial com foto (CNH 
ou RG); 
b) Cópia simples do RG; 
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c) Cópia simples do CPF; 
d) Comprovante de residência atualizado em nome do arrematante; 
e) (Se casado) Cópia simples da Certidão de Casamento, RG e CPF ou 
documento equivalente do Cônjuge. 
4.3.2 - Pessoa Jurídica: 
a) Contrato de Adesão de Usuário do Site (www.asamileiloes.com.br) 
assinado de acordo com assinatura do documento oficial com foto (CNH 
ou RG) do representante legal da empresa; 
b) Cópia do Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; 
c) Cópia do Cartão de inscrição do CNPJ; 
d) Cópia simples do RG e CPF ou documento equivalente dos sócios ou 
representante da empresa; 
e) Comprovante de endereço atualizado em nome da empresa. 
4.4 A habilitação das pessoas físicas e jurídicas cadastradas para lance 
online se dará por meio da análise das informações prestadas e 
documentos enviados no ato do cadastramento. Somente quem estiver 
habilitado terá direito a ingressar na plataforma virtual do leilão e 
registrar ofertas eletrônicas, por meio do uso do login e senha criados 
pelo próprio no ato do cadastramento. Somente poderão ser 
habilitados cadastros que tenham sido feitos no máximo 24 horas 
antes da data do leilão. 
4.5 Ao optar por esta forma de participação no leilão eletrônico, o(a) 
arrematante assume os riscos em participar do leilão por esta 
modalidade, em razão de queda de internet, instabilidade de conexão de 
internet, sistema ou falhas técnicas, não podendo pleitear invalidação ou 
postergação do leilão eletrônico, isentando a Prefeitura de Manaus e o 
Leiloeiro Público Oficial de quaisquer responsabilidades por esta 
modalidade de participação, não sendo cabível qualquer reclamação a 
esse respeito. 
 
5. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO: 
5.1 Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, do leilão: 
5.1.1 Os servidores/empregados e membros da Prefeitura de Manaus, 
conforme artigo 9º, inciso III e §§ 3º e 4º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993; 
5.1.2 As pessoas físicas e jurídicas que deixaram de cumprir suas 
obrigações em hastas ou leilões anteriores; 
5.1.3 As pessoas naturais menores de 18 (dezoito) anos não 
emancipadas; 
5.1.4 O Leiloeiro Público Oficial e membros de sua equipe; 
5.1.5 Os absolutamente e relativamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil sem representante ou assistente 
legalmente constituído, conforme previsto nos artigos 3º e 4º da Lei 
nº 10.406 de 2002 (Código Civil Brasileiro). 
5.1.6 Estejam constituídos sob a forma de consórcio;  
5.1.7 Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos 
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados 
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
5.1.8 Os absolutamente ou relativamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil sem tutor ou curador legalmente 
constituído, conforme previsto no art. 4º do Código Civil;  
5.1.9 Pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a 
Administração, cujas sanções cominadas estiverem previstas no Art. 87, 
incisos III ou IV, da Lei nº 8.666/93, ou ainda, no Art. 7º da Lei 
nº 10.520/02; 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ARREMATAÇÃO: 
6.1 O bem será arrematado pelo melhor lance eletrônico ou presencial 
oferecido, a partir do valor de venda, conforme disposto nas Relações de 
Lotes e Valores de Venda –Anexo II, que será o lance inicial. 
6.2 Os bens arrematados serão pagos no ato da arrematação à vista 
(parcela única) ou  mediante  sinal  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  
valor  do  bem  imóvel arrematado,  mediante  depósito  bancário,  
devendo  o  restante  do  pagamento ser garantido também por meio de 
depósito bancário no prazo de até às 15h00 (quinze  horas)  do  primeiro  
dia  útil  subsequente,  utilizando-se  para  os pagamentos a seguinte 
conta bancária: 
 
PREFEITURA DE MANAUS 
BANCO: 001 
AGÊNCIA: 3563-7 
CONTA CORRENTE: 10.003-X 
CNPJ: 04.365.326/0001-73 

6.3 O arrematante deverá apresentar os comprovantes de pagamento 
via e-mail: contato@asamileiloes.com.br ou via whatsapp: (92) 99300-
2855, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital. 
6.4 No ato da arrematação, o ARREMATANTE vencedor pagará a 
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do bem 
arrematado diretamente na conta bancária do LEILOEIRO PÚBLICO 
OFICIAL a título de comissão. 
6.4.1 O valor da comissão do LEILOEIRO não compõe o valor do lance 
ofertado. 
6.4.2 O não pagamento da comissão implicará no cancelamento 
imediato da arrematação e no direito ao LEILOEIRO de cobrar sua 
comissão Judicialmente e/ou Extrajudicialmente. 
COLOCAR A CONTA DO LEILOEIRO 
6.4.3. Para realização dos pagamentos a seguinte conta bancária: 
 
JIMMY ASAMI 
BANCO: 104 
AGÊNCIA: 0020 
CONTA CORRENTE: 00020255-7 
CPF: 03672789950 
 
6.5 Após o pagamento deverá apresentar o comprovante para emissão 
de NOTA DE VENDA, na Rua Campina Verde, nº 80 - Bairro Flores, 
CEP: 69.058-840, Manaus-AM. 
6.6 O não cumprimento do prazo estipulado no item 6.2 implicará na 
perda do sinal dado e da comissão do Leiloeiro Público Oficial (art. 
39 do Decreto nº 21.981/32), bem como a perda do 
arrematante/comprador de qualquer direito sobre o bem e não será 
admitido a participar de outros leilões. 
6.7 Em nenhuma hipótese, conforme art. 53, § 2, da Lei Federal 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, serão devolvidos os valores 
aludidos nos subitens 6.2 e 6.4. 
6.8 Somente após os pagamentos da arrematação e do Leiloeiro Público 
Oficial, o arrematante terá o direito ao imóvel, que será transmitido no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do instrumento 
de compra e venda do imóvel, por Escritura Pública de Compra e Venda, 
correndo todos os impostos, taxas, encargos e despesas, inclusive as 
cartorárias, por conta do arrematante. 
6.9 Todos  os  lances  efetuados  são  irrevogáveis  e  irretratáveis,  
significando,  os mesmos, compromisso assumido perante este leilão, 
nos termos da legislação em vigor. 
6.10 Todas  as  ofertas  e  lances  efetuados  são  de  inteira  
responsabilidade  das pessoas físicas  ou jurídicas habilitadas. 
6.11 Todos os lances ficarão registrados no sistema com a data e 
horário em que forem lançados. 
6.12 Todo participante reconhece a íntegra deste Edital, bem como 
reconhece o valor ofertado e as despesas ou multas penitenciais como 
líquidas, certas e exigíveis, desde já dando seu ciente e ordem para 
protesto e acionamento judicial, através de execução por quantia certa. 
 
7.  DAS REGRAS E RESPONSABILIDADES DO ARREMATANTE 
PARA PARTICIPAR DO LEILÃO ELETRÔNICO: 
7.1 Quem der o maior lance até o seu encerramento arremata o bem. O 
leilão eletrônico tem uma data de abertura e encerramento, como ocorre 
com o leilão presencial. Durante este período é possível dar mais de um 
lance e monitorar as ofertas dos demais participantes. O(a) interessado(a) 
nos bens constantes da pauta de leilão participará do processo licitatório de 
forma "eletrônica", oferecendo seu lance através da internet. 
7.2 A habilitação das pessoas físicas e jurídicas cadastradas se dará por 
meio da análise das informações prestadas e documentos enviados no 
ato do cadastramento. Somente quem estiver habilitado terá direito a 
ingressar na plataforma virtual do leilão e registrar ofertas eletrônicas, 
por meio do uso do login e senha criados pelo próprio no ato do 
cadastramento. Somente poderão ser habilitados cadastros que 
tenham sido feitos no máximo 24 horas antes da data de 
encerramento do leilão. 
7.3 Para fins da habilitação dos(as) interessados(as), o registro do 
cadastramento na plataforma AsamiLeilões implicará em autorização 
automática para que a instituição intermediadora realize pesquisas e 
consultas acerca do interessado em bancos de dados públicos e órgãos 
de proteção ao crédito. Deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação 
regular junto à Receita Federal, bem como com o seu endereço 
atualizado ou em processo de atualização junto Receita Federal. 
7.4 O usuário declara que tem capacidade, autoridade e legitimidade 
para assumir as responsabilidades e obrigações descritas neste Edital 
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de Leilão. O Edital é disponibilizado na sua íntegra, juntamente com a 
descrição do bem divulgado. Somente serão aceitos os lances que 
atenderem aos seguintes critérios:  
Ofertados dentro do prazo determinado para início e término da 
captação dos lances; 
Atendam às exigências legais quanto ao “aceitar e enviar” das regras 
determinadas pelo endereço eletrônico quanto à segurança e 
procedimentos para concretização do lanço, sob pena de 
responsabilização civil e criminal do lançador inadimplente. 
7.5 O usuário que não efetuar o pagamento ou o depósito dos valores 
corretamente e dentro do prazo estabelecido, por qualquer motivo, 
submeter-se-á este às penalidades da Lei, que prevê responsabilidade 
criminal e execução judicial contra o mesmo, além da perda do valor da 
Comissão do Leiloeiro Público Oficial (art. 39 do Decreto nº 21.981/32), 
bem como deverá arcar com a multa estipulada no subitem 12.2 deste 
Edital e será impedido de participar de todos os leilões futuros da 
Prefeitura de Manaus. 
7.6 O usuário declara estar ciente que o intervalo para que o lance 
eletrônico seja processado via internet, bem como o “delay” (atraso na 
transmissão de sinal) existentes em todos os meios de comunicação, o 
prazo para lances eletrônicos se encerrará sempre 05 segundos antes 
de zerar o relógio. Portanto, quem estiver participando do leilão 
eletrônico, deverá ficar atento ao relógio, não deixando para dar o lance 
nos últimos segundos. 
7.7 O usuário declara estar ciente que a Nota de Arrematação será assinada 
pelo Leiloeiro Público Oficial, que o fará em seu nome, tendo em vista que, 
de acordo com as regras do leilão eletrônico e assinatura do Contrato de 
adesão do Endereço eletrônico AsamiLeilões, no momento em que o(a) 
interessado(a) concorda com as regras estipuladas, também concede 
poderes para que o Leiloeiro Público Oficial assine a Nota de Arrematação 
na qualidade de seu representante. 
7.8 O endereço de e-mail e senha que permitem entrada no ambiente do 
leilão eletrônico de cada cliente (login) são vinculados ao seu cadastro 
único. A senha criada pelo participante é secreta, pessoal e intransferível 
e a sua utilização é de inteira responsabilidade do participante habilitado. 
Por segurança, não deve ser revelada a outras pessoas. 
7.9 A partir do momento em que o arrematante utiliza sua chave de acesso 
para registrar seus lances, ele declara estar ciente acerca das regras 
determinadas neste regulamento, evidenciando sua concordância e 
aceitação das mesmas, bem como às demais obrigações legais decorrentes 
da sua participação, não cabendo questionamentos posteriores, sob 
nenhum argumento ou justificativa, nem mesmo a alegação de 
desconhecimento dos termos deste edital ou da legislação em vigor. 
7.10 O usuário declara estar ciente que deverá possuir equipamentos 
com as configurações recomendadas que atendam aos requisitos 
mínimos do sistema para participar do leilão através do endereço 
eletrônico, quais sejam: 
a) Conexão dedicada de 500Kbps (sem vídeo) e 1Mbps (com áudio e 
vídeo); 
b) Computador com navegador: Mozila Firefox ou Google Chrome, 
sendo versões atualizadas; 
c) A AsamiLeilões e a Prefeitura de Manaus não se responsabiliza por 
falhas no funcionamento do computador do usuário, instabilidade de 
conexão na internet do usuário, queda de conexão na internet do 
usuário, incompatibilidade de software no computador do usuário. 
7.11 O usuário isenta a Prefeitura de Manaus e a AsamiLeilões por 
quaisquer problemas decorrentes dos servidores, tanto do usuário como 
da empresa, no atraso de envio de informações e lances, que acarretem 
desencontro de informações, informações errôneas ou indevidas. 
7.12 Para garantir o bom uso do site (www.asamileiloes.com.br) e a 
integridade da transmissão de dados, a Prefeitura de Manaus poderá 
determinar o rastreamento do número do IP da máquina utilizada para 
oferecimento de lances. 
7.13 O usuário assume os riscos em participar do leilão por esta 
modalidade, em razão de queda de internet, instabilidade de conexão de 
internet, sistema ou falhas técnicas, não podendo pleitear invalidação ou 
postergação do leilão, isentando a Prefeitura de Manaus e o Leiloeiro 
Público Oficial de quaisquer responsabilidades por esta modalidade de 
participação. 
7.14 É responsabilidade do arrematante manter seus dados atualizados, 
devendo informar à AsamiLeilões sobre quaisquer alterações ocorridas 
em qualquer dos itens do cadastro. 
7.15 Ao optar por esta forma de participação no leilão público, o(a) 
arrematante assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 
técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a esse respeito. 

7.16 O(A) arrematante responderá civil e criminalmente pelas 
informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, 
oportunidade em que preencherá os dados pessoais (pessoa física ou 
jurídica) e aceitará as condições de participação previstas neste Edital e 
nos Termos de Uso constante na página eletrônica. 
7.17 Ao optar por esta forma de participação no leilão público, o(a) 
interessado(a) deverá efetuar o preenchimento prévio do cadastro no 
site (www.asamileiloes.com.br) EM ATÉ 24 HORAS ANTES DA DATA 
DO LEILÃO, ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO LISTADA PARA SE 
HABILITAR AO LEILÃO ELETRÔNICO, EVITANDO ASSIM, 
BLOQUEIO NA LIBERAÇÃO DO CADASTRO. 
 
8. DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE: 
8.1 O ARREMATANTE será responsável pela vistoria in loco dos lotes 
ofertados, sendo obrigação do arrematante realizar a mesma, com vistas 
a atestar as condicões dos lotes, assim como o estado de conservação e 
qualidade dos lotes ofertados. Não podendo apresentar qualquer 
reclamação  ou  desistência após a arrematação. 
8.2 Responsabiliza-se o ARREMATANTE a remover qualquer elemento 
que identifique o bem como pertencente ao Acervo Patrimonial da 
Prefeitura de Manaus.  
8.3 Fica proibido o ARREMATANTE do lance vencedor, ceder, permutar, 
vender ou de alguma forma negociar o(s) lote(s) antes do pagamento do 
bem arrematado, da extração da Nota de Arrematação e Registro de 
Propriedade. 
8.4 Os ARREMATANTES ficam responsáveis pelas consequências 
advindas da inobservância das restrições apostas a cada lote, quanto ao 
seu uso, finalidade ou destino. 
8.5 A participação no presente leilão implica a aceitação integral e 
irretratável das normas deste, bem como a observância dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor. Ao infringir as normas aqui 
estabelecidas, o arrematante estará sujeito às penalidades da Lei, nas 
esferas civil e penal. 
8.6 O arrematante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do leilão. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido 
o arrematante, a anulação da arrematação, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 
 
9. DA CONVOCAÇÃO DO ARREMATANTE: 
9.1 O arrematante terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da arrematação, para comparecer à Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD, na 
Avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, Cep: 69036-115, Manaus/AM 
para apresentar a documentação necessária para finalização e 
assinatura do contrato de compra e venda. 
9.2 O arrematante que não comparecer à SEMAD no prazo acima 
estipulado para finalizar a contratação, será considerado desistente. 
9.3 O contrato ou escritura pública, conforme o caso, será firmado em 
até 30 (trinta) dias corridos após a data do resultado oficial do Leilão 
Público. 
9.4 Uma vez na posse do imóvel, o Arrematante responde civil e 
criminalmente pelo seu destino e pelo não cumprimento das regras 
estabelecidas neste Edital e na legislação vigente. 
 
10. ÔNUS DO ARREMATANTE: 
10.1 Todas as despesas necessárias à lavratura da escritura e registro. 
10.2 A iniciativa necessária à lavratura da escritura, inclusive a obtenção 
de guias, declarações e documentos exigíveis, com o consequente 
pagamento, às suas expensas, de taxas, impostos, emolumentos, 
registros, etc. 
10.3 Apresentação junto à Comissão Permanente de Avaliação e 
Alienação de Bens Imóveis de Leilão da Prefeitura de Manaus da 
escritura/contrato registrado junto ao Ofício de Registro de Imóveis 
competente no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura 
do instrumento de compra e venda. 
10.4 Os imóveis são ofertados à venda como coisa certa e determinada 
(venda “adcorpus”), sendo apenas enunciativas as referências neste 
edital e nos anexos I e II, e serão vendidos no estado de ocupação e 
conservação em que se encontram, ficando a cargo do arrematante a 
sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas quantidades 
e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, 
quando for o caso, arcando o arrematante com as despesas de 
transferência de propriedade e registro perante Cartório de Registro de 
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Imóveis competente e ITBI perante Prefeitura. Caso o imóvel esteja 
ocupado o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo. 
10.5 O arrematante arcará com o pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, a ser providenciado junto à 
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação- SEMEF 
da situação do bem. 
10.6 Correrá por conta do arrematante o pagamento de tributos federais, 
estaduais e municipais decorrentes da arrematação, quando este deverá 
pagar assim que for cobrado. 
10.7 Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões dos 
imóveis pode ser invocada, a qualquer tempo, como motivo para 
compensações ou modificações no preço ou nas condições de 
pagamento, ficando a cargo e ônus do adquirente a sua regularização. 

 
11. DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS: 
11.1 O Munícipio de Manaus/AM, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
após a comprovação dos pagamentos da arrematação e comissão do 
Leiloeiro Público Oficial, disponibilizará a documentação necessária para 
confecção da escritura Pública de Compra e Venda, a qual somente 
após o efetivo registro, dará direito ao arrematante tomar posse do 
imóvel arrematado. 
11.2 Será considerado vencedor o Arrematante que oferecer maior 
lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao 
preço mínimo de venda. Todas as ofertas e lances efetuados são de 
inteira responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas habilitadas. 
Todos os lances ficarão registrados no sistema com a data e horário em 
que forem lançados. 
11.3 O Leilão será regido por este Edital, legislações pertinentes ao 
assunto e normas aqui estabelecidas, tipo maior lance ofertado. Todos 
os bens somente poderão ser arrematados no Leilão. 
11.4 O Leiloeiro Público Oficial prestará contas do leilão diretamente à 
Prefeitura de Manaus. 
11.5 Será elaborada a Ata do Leilão contendo, para cada imóvel, o valor 
do lance vencedor e dados do arrematante, bem como demais 
acontecimentos relevantes. 
11.6 Ata do Leilão informará a não ocorrência de lance para o imóvel, se 
for o caso 
11.7 O Leiloeiro Público Oficial está apto e autorizado, em conjunto com 
a Prefeitura de Manaus, antes da realização do leilão e atendendo ao 
disposto nesse Edital, a introduzir modificações ou proceder alterações 
no presente Edital, fazer correções de eventuais erros ou omissões 
ocorridas nas descrições dos lotes, e demais atos necessários à 
transparência e ao aperfeiçoamento do certame, tudo fazendo constar 
na Nota de Arrematação, na ATA ou Certidões lavradas e expedidas 
pelo Leiloeiro Público Oficial. 
11.8 O Leiloeiro Público Oficial é o consignatário ou mandatário para 
divulgar e realizar o leilão, devendo cumprir as formalidades legais, não 
tendo autoridade, responsabilidade e nem respondendo pela 
transferência dos bens, documentos fiscais ou atos equivalentes, bem 
como por quaisquer faltas, falha ou omissão do Comitente Vendedor, 
antes, durante e após o leilão. 
 
12. DA DESISTÊNCIA E SANÇÕES: 
12.1. O ARREMATANTE vencedor será considerado desistente se não 
satisfazer as condições previstas neste Edital. 
12.2. A não concretização dos pagamentos nos termos previstos neste 
Edital, no caso de desistência da arrematação ou sustação do 
pagamento, sujeitará o ARREMATANTE ao pagamento de multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da arrematação, mais 5% (cinco por 
cento) que será devido ao Leiloeiro, independente de alegações 
posteriores, como pena pelo não atendimento aos requisitos dispostos 
neste Edital.  
12.3. No caso de desistência do negócio por parte do ARREMATANTE, 
conforme item 12.2, assim como, pelo não atendimento das condições 
previstas neste Edital, o sinal pago no ato da arrematação não será 
devolvido ao ARREMATANTE, ou seja, automaticamente ensejará o 
pagamento de multa de 20% (vinte por cento), e também não haverá 
devolução da comissão por parte do Leiloeiro. 
12.4. Não serão aceitas alegação de desconhecimento das condições 
deste Edital. A oferta de lance em qualquer dos lotes implica em 
submissão irrevogável do ARREMATANTE a este Edital e todas as suas 
condições. 
12.5. Em caso de inadimplência do ARREMATANTE, será convocado o 
segundo ARREMATANTE para assumir a arrematação, devendo 

apresentar perante a Comissão Permanente de Avaliação e Alienação 
de Bens Imóveis da PREFEITURA DE MANAUS os seguintes 
documentos (originais e/ou cópias integrais e legíveis, devidamente 
autenticadas em Cartório): 
a) Carteira de Identidade ou CNH ou documento oficial com foto; 
b) CPF/MF, se pessoa física; 
c) CNPJ/MF, se pessoa jurídica; 
d) Comprovante de residência, se pessoa física; 
e) Comprovante da sede, filial ou sucursal da empresa, se pessoa 
jurídica; 
f) Procuração com firma devidamente reconhecida no Cartório de Notas, 
se o Arrematante se fizer representar por procurador e seus respectivos 
documentos quais sejam: RG e CPF;  
g) Comprovante de emancipação, se for o caso. 
12.6 Estarão sujeitas às sanções e penalidade previstas na Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo de outras indicadas em leis 
específicas, todas as pessoas que participarem do leilão, podendo a 
Administração, garantida prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a) ADVERTÊNCIA por escrito; 
b) MULTA de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação do 
lote; 
c) MULTA de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação do lote, 
referente à comissão do Leiloeiro Público Oficial; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento  
de contratar com a Administração, por um período de até 02 (dois)  
anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade 
que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso Inciso IV, Artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
12.7 Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar 
afastar concorrente ou Licitante, por meio ilícito, estará sujeito às 
sanções previstas no art. 335 do Código Penal Brasileiro, in verbis: “Art. 
335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda 
em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual 
ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção de 6 
(seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma 
pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da 
vantagem oferecida.” 
 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS: 
13.1. Os recursos contra as decisões referentes a este processo 
licitatório deverão ser endereçados à Comissão descrita no  
subitem 13.5, formalizados e protocolados junto à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, 
localizada a Avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, Cep: 69036-115, 
Manaus/AM 
13.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente 
EDITAL por irregularidades, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) 
dias úteis antes da data da realização do LEILÃO, sob pena de decair o 
direito de impugnação. 
13.3. A Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens 
Imóveis decidirá sobre os pedidos de impugnações, no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados do recebimento da respectiva documentação. 
13.4. Do resultado do LEILÃO, caberá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
recurso dirigido à Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de 
Bens Móveis Inservíveis. 
13.5. Interposto recurso, que terá efeito suspensivo, este será 
comunicado ao ARREMATANTE vencedor para, querendo, impugná-lo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
comunicação, não sendo conhecidos os recursos interpostos fora do 
prazo legal. 
13.6. A Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens 
Imóveis decidirá sobre a interposição do recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data do seu recebimento, sob pena de 
responsabilidade. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 Não reconhecerá a Prefeitura de Manaus quaisquer reclamações 
de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o imóvel 
objeto do leilão. 
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14.2 O leilão não importa necessariamente em proposta de contrato por 
parte da Prefeitura de Manaus, podendo esta revogá-la em defesa do 
interesse público ou anulá-la, se nela houver irregularidade, no todo ou 
em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante provocação, bem 
como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento de propostas, sem 
que caiba aos participantes o direito a indenização, ressarcimento ou 
reclamações de quaisquer espécies. 
14.3 A descrição dos lotes se sujeita à correções apregoadas no 
momento do Leilão, para cobertura de omissões ou eliminação de 
coberturas de distorções, acaso verificadas. 
14.4 Quaisquer informações poderão ser solicitadas ao Leiloeiro Público 
Oficial em horário comercial no endereço eletrônico: 
contato@asamileiloes.com.br, pelo Canal de Atendimento aos 
Interessados através do telefone ou whatsapp (92) 99300-2855, e ainda 
obter o Edital de Leilão na íntegra através do endereço eletrônico: 
www.asamileiloes.com.br  
14.5 Esclarecimentos adicionais necessários ao perfeito entendimento 
das condições este Edital serão fornecidos pela Comissão Permanente 
de Avaliação e Alienação de Bens Imóveis da Prefeitura de Manaus, 
através do e-mail: leilaoimoveispmm@pmm.am.gov.br. 
14.6 Este leilão está de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Lei n° 2.848, de 
7 de dezembro de 1940, Lei Municipal n° 2.085, de30 de dezembro de 
2015, Lei Municipal nº 2.189 de 28 de dezembro de 2016, Decreto 
Municipal n° 4.458, de 01 de julho de  2019,  Instrução  Normativa  DREI  
n°  72,  de  19  de  dezembro  de  2019  e demais legislações 
pertinentes. 
14.7 Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de 
expediente na Prefeitura de Manaus. 
14.8 Não havendo expediente no dia marcado para o leilão, em caso 
fortuito ou força maior, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente, nas mesmas condições, local e horário. 
14.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Avaliação e Alienação de Bens Imóveis. 
14.10 O(a) arrematante declara estar ciente e de acordo com os termos 
constantes neste Edital de Leilão. Desde já dando seu ciente e 
concordância de todos os termos e condições do respectivo Edital de 
Leilão nº 01/2020, bem como das sanções cíveis e criminais que lhe 
serão impostas se descumprir as obrigações aqui assumidas. 
14.11 A participação no LEILÃO implica no conhecimento e 
aceitação, por parte dos concorrentes das exigências e condições 
estabelecidas no presente EDITAL. Não poderá o ARREMATANTE, 
sob nenhum pretexto, alegar desconhecimento das condições 
contidas neste EDITAL. 
14.12 A PREFEITURA DE MANAUS poderá retirar do LEILÃO qualquer 
um dos bens ou cancelar o mesmo, até a data de sua realização, sem 
que caiba nenhum direito de reclamação ou indenização aos 
participantes. 
14.13 A descrição dos lotes sujeitar-se-á à correções verificadas no 
momento do LEILÃO, para eventual cobertura de omissões ou 
eliminação de distorções, acaso verificadas. 
14.14 Para dirimir qualquer controvérsia ou Ação Judicial oriundas deste 
EDITAL, por mais privilegiados que sejam, fica ELEITO O FORO DA 
COMARCA DE MANAUS/AM. 
16. ELEMENTOS FORNECIDOS EM ANEXO: 
16.1. Os documentos relacionados como anexo a seguir fazem parte 
integrante deste EDITAL DE LEILÃO:  
ANEXO I - Detalhamento dos lotes. 
ANEXO II – Relação de Lotes e Valores de Venda.  

 
 

Manaus/AM, 24 de novembro de 2.020. 

 

 

ANEXO I 
DETALHAMENTO DE LOTES 

 
Lote 01 – Apartamento / Sala 318, localizada no 3.° andar do 
Condomínio Ajuricaba (Antigo Hotel Amazonas), fazer frente para 
Avenida Floriano Peixoto, Praça Adalberto Valle e Rua Teodureto Souto, 
contendo banheiro e varanda, com uma área útil de 28,5400 m², área 
comum de 6,0138m², num total de 34,5538 m², cabendo-lhe uma fração 
ideal no terreno de 3,5518m², confrontando-se com a área de circulação, 
por um lado com as de final 17 e por outro lado com as de final 19;  
Matrícula de IPTU: 302963 
Matrícula de Registro de Imóveis: 15251 
Total Geral de Áreas: 34,5538 m² 
Estado de Ocupação: Ocupado 
 
Lote 02 –  Sala (quarto) 319, com a fração ideal de 3,8516m² de terreno, 
área útil de 33.6200 m², área comum de 7.0843 m², total das área 
40,7043m², contendo: banheiro e outro lado com as de final 19-A e sala 
copa 319-A, com a fração ideal de 3.2540 m² de terreno área útil de 
23.809 m², área de 5.0169 m², total de áreas 28,8259m², contendo   
banheiro e varanda, confrontando-se pela frente com a área de 
circulação e por um lado com as de final 19, localizadas no 3.° andar do 
Condomínio Ajuricaba (Antigo Hotel Amazonas), fazendo frente para 
Avenida Floriano Peixoto, Praça Adalberto Valle e Rua Teodureto Souto; 
Matrícula de IPTU: 2948 
Matrícula de Registro de Imóveis: 15252 
Total Geral de Áreas: 69,5302 m² 
Estado de Ocupação: Desocupado 
 
Lote 03 –Sala (quarto) 419, com a fração ideal de 3,8516m² de terreno, 
área útil de 33.6200 m², área comum de 7.0843 m², total das área 
40,7043m², contendo   banheiro e varanda, confrontando-se com a área 
de circulação, por uma lado com as de final 18 e por outro lado com as 
de final 19-A e sala (copa) 419-A, com a fração ideal de 3.2540 m² de 
terreno área útil de 23.809m², área de 5.0169 m², total de áreas 28,8259 
m², contendo   banheiro e varanda, confrontando-se pela frente com a 
área de circulação e por um lado com as de final 19, localizadas no 3° 
andar do Condomínio Ajuricaba (Antigo Hotel Amazonas), fazendo frente 
para Avenida Floriano Peixoto, Praça Adalberto Valle e Rua Teodureto 
Souto;  
Matrícula de IPTU: 302990 
Matrícula de Registro de Imóveis: 15253 
Total Geral de Áreas: 69,5302 m² 
Estado de Ocupação: Ocupado 
 
Lote 04 – Sala (quarto) 519, com a fração ideal de 3,8516m² de terreno, 
área útil de 33.6200 m², área comum de 7.0843 m², total das área 
40,7043 m², contendo   banheiro e varanda, confrontando-se com a área 
de circulação, por uma lado com as de final 18 e por outro lado com as 
de final 19-A e sala (copa) 519-A, com a fração ideal de 3.2540 m² de 
terreno, área útil de 23.809 m², área de 5.0169 m², total de áreas 
28,8259m², contendo   banheiro e varanda, confrontando-se pela frente 
com a área de circulação e por um lado com as de final 19, localizadas 
no 3.° andar do Condomínio Ajuricaba (Antigo Hotel Amazonas), 
fazendo frente para Avenida Floriano Peixoto, Praça Adalberto Valle e 
Rua Teodureto Souto;  
Matrícula de IPTU: 303017 
Matrícula de Registro de Imóveis: 15254 
Total Geral de Áreas: 69,5302 m² 
Estado de Ocupação: Desocupado 
 
Lote 05 – Sala (quarto) 619, com a fração ideal de 3,8516m² de terreno, 
área útil de 33.6200 m², área comum de 7.0843 m², total das área 
40,7043 m², contendo : banheiro e varanda, confrontando-se com a área 
de circulação, por um lado com as de final 18 e por outro lado com as de 
final 19-A e sala (copa) 619-A, com a fração ideal de 3.2540 m² de 
terreno, área útil de 23.809 m², área de 5.0169 m², total de áreas 
28,8259 m², contendo : banheiro e varanda, confrontando-se pela frente 
com a área de circulação e por um lado com as de final 19, localizadas 
no 3° andar do Condomínio Ajuricaba (Antigo Hotel Amazonas), fazendo 
frente para Avenida Floriano Peixoto, Praça Adalberto Valle e Rua 
Teodureto Souto;  
Matrícula de IPTU: 303044 
Matrícula de Registro de Imóveis: 15255 
Total Geral de Áreas: 69,5302 m² 
Estado de Ocupação: Desocupado 
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Lote 06 – imóvel localizado na Rua 124, n. 21, Cidade Nova, matrícula 
de IPTU n. 175736, CEP 69096-550, com casa de aprox. 138,74 m² e 
área total do terreno de 262,00 m2 e perímetro de 71,75 metros lineares, 
com os seguintes limites e confrontações: ao norte: com Casa n. 19, por 
uma linha de 25,625 metros; ao sul: com casa n. 23, por uma linha de 
25,265 metros; a leste: com terras da Suhab, por uma linha de 10,25 
metros; e a oeste: com Rua 124, para onde faz frente por uma linha de 
10,25 metros; 
Matrícula de IPTU: 175736 
Matrícula de Registro de Imóveis: 35.494 
Total Geral de Áreas: 262,00 m² 
Estado de Ocupação: Ocupado 
 
Lote 07 – imóvel localizado na Rua Belém, Adrianópolis, matrícula de 
IPTU n. 17176, CEP 69057-030, com área total de 1.853,00 m2 e 
perímetro de 157,80 metros lineares, com os seguintes limites e 
confrontações: ao norte: com terras da Maçonaria, por uma linha de 20 
metros; ao sul: para onde faz frente para a Rua Belém, por uma linha de 
15 metros; a leste: com terras do Parque das Laranjeiras, por uma linha 
composta de dois elementos, medindo 5,80 metros e 37 metros; e a 
oeste: com terras de Raimundo Araújo, por uma linha de 80 metros;  
Matrícula de IPTU: 17176 
Matrícula de Registro de Imóveis: 10466 
Total Geral de Áreas: 1.853,00 m2 
Estado de Ocupação: Desocupado 
 

ANEXO II 
RELAÇÃO DE LOTES E VALORES DE VENDA 

 
RELAÇÃO DE LOTES: 

LOTE DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL VALOR INICIAL 

01 
Sala 318, com aprox. 34,5538 m², 3º andar, 
Condominio Ajuricaba, Av. Floriano Peixoto, S/Nº, 
Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

R$ 50.000,00 

02 
Sala 319, com aprox. 69,5302 m², 3º andar, 
Condominio Ajuricaba, Av. Floriano Peixoto, S/Nº, 
Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

R$ 90.000,00 

03 
Sala 419, com aprox. 69,5302 m², 4º andar, 
Condominio Ajuricaba, Av. Floriano Peixoto, S/Nº, 
Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

R$ 97.000,00 

04 
Sala 519, com aprox. 69,5302 m², 5º andar, 
Condominio Ajuricaba, Av. Floriano Peixoto, S/Nº, 
Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

R$ 97.000,00 

05 
Sala 619, com aprox. 69,5302 m², 6º andar, 
Condominio Ajuricaba, Av. Floriano Peixoto, S/Nº, 
Centro – CEP:69005-070, Manaus/AM. 

R$ 90.000,00 

06 
Casa com aproximadamente 138,74m², terreno com 
aproximadamente 262,00 m², Rua 124, Casa 21, 
Bairro Cidade Nova II, Manaus/AM 

R$ 290.681,99 

07 
Terreno com aproximadamente 1.853,00 m2, Rua 
Belém, s/nº, Adrianópolis – CEP:69005-190, 
Manaus/AM. 

R$ 850.000,00 

 
(*) Republicado por haver saído com incorreções, no DOM Edição nº 4972, de 
24/11/2020 
 
 
 
 

AVISO N.º 04/2020 – SEMAD 
 
DISPONIBILIZAÇÃO DOS GABARITOS PRELIMINARES REFERENTES 
AO EDITAL Nº 01/2020 PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E 
SUPERIOR. 
 
 

A PREFEITURA DE MANAUS, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD, torna 
público o presente Aviso n.º 04/2020, referente  à dispónibilização dos 
gabaritos preliminares das provas de Nível Médio e Superior, objeto do 
Edital nº 01/2020 – Processo Seletivo Público Simplificado para 
Contratação de Estagiários de Nível Médio e Superior. 
 

Os gabaritos preliminares das provas de Nível Médio e 
Superior encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: 
https://exams-manaus-ibgp.educat.net.br/, para consulta individual, 
mediante login e senha, que são os mesmos do acesso às provas. 
 

O candidato poderá interpor recurso, na forma do item 10.1 
do Edital nº 01/2020 – SEMAD, observado o Anexo V – Cronograma.  

Manaus, 07 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 621/2020-DTRAB/SEMSA 
 

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

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 3647, de mesma data, 
que dispõe sobre os cargos em comissão e as funções de confiança de 
direção, gerenciamento, chefia, assessoramento e apoio técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO que o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 

nº 1.978/2015, dispõe que as Funções de Confiança de Gestão da 
Saúde – FGS serão exercidas por servidores do quadro de pessoal 
desta Secretaria, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO que as atribuições inerentes ao 

exercício de encargos de direção, gerenciamento, chefia e 
assessoramento da saúde são de competência e de responsabilidade do 
servidor designado para exercer a Função de Confiança de Gestão da 
Saúde – FGS. 
 

RESOLVE: 
 

I -  DISPENSAR, a contar de 1º de dezembro de 2020, o 
servidor Anderson da Silva Lima, matrícula 108922-A, AS – Assistente 
em Administração, pertencente ao quadro de pessoal desta Secretaria 
Municipal de Saúde, da Função de Direção, simbologia FGS-4, 
integrante da estrutura organizacional da SEMSA, objeto da Lei 
Delegada nº 12, de 31 de julho de 2013, combinada com a Lei nº 1.978, 
de 14 de maio de 2015. 

 
II -  DESIGNAR, a contar de 1º de dezembro de 2020, o 

servidor Anderson da Silva Lima, matrícula 108922-A, AS – Assistente  
em Administração, pertencente ao quadro de pessoal desta Secretaria 
Municipal de Saúde, para exercer Função de Assessoria, simbologia 
FGS-4, integrante da estrutura organizacional da SEMSA, objeto da Lei 
Delegada nº 12, de 31 de julho de 2013, combinada com a Lei nº 1.978, 
de 14 de maio de 2015. 

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

 
Manaus, 4 de dezembro de 2020. 

 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 622/2020-GCONT/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
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CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 
CONSIDERANDO o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 

nº 012/2020-Prorrogação, que entre si celebram o Município de Manaus, 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 

 
CONSIDERANDO a contratação emergencial de empresa 

especializada em implantação e operação de sistema de controle de frota, 
informatizado e integrado via internet, com utilização de cartão eletrônico 
com chip e/ou cartão microprocessador, para gerenciamento e controle do 
abastecimento de veículos e máquinas com motor de combustão interna 
da frota atuante no combate ao COVID-19, gerenciada pelo Departamento 
de Vigilância Ambiental e Epidemiológica. 
 

RESOLVE: 
 

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

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO 
LIVERSON ROQUE DE ALMEIDA 127.316-7A GESTOR DO CONTRATO 
ANDREW ROBSON NEVES MENDONÇA 098.599-6D 

FISCAIS DO CONTRATO 
ANTÔNIO PAULO SILVA BRAGA 109.437-8A 
BELARMINO LINO FERNANDES FILHO 108.531-0A 
EDUARDO MUNNICHSCHOFER MOLINA 124.835-9A 
PAULO ROBERTO DIVINO DE ARAÚJO 112.257-6A FISCAIS SUPLENTE DO 

CONTRATO RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA 124.775-1A 

 
II -  ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto 
das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos. 

 
III -  Esta portaria opera a efeitos a contar de 14 de 

novembro de 2020. 
 

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

Manaus, 4 de dezembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 623/2020-DTRAB/SEMSA 
 

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

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 3647, de mesma data, 
que dispõe sobre os cargos em comissão e as funções de confiança de 
direção, gerenciamento, chefia, assessoramento e apoio técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO os Decretos de 22 de abril de 2020, 
publicados no DOM nº 4823, que redistribuiu da estrutura organizacional  
da Casa Civil para a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, os cargos 
de Assessor Técnico I (simbologia DAS-3), e Assessor Técnico II 
(simbologia DAS-2), bem como o cargo de Assessor Técnico I (simbologia 
DAS-3) da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento, Centro e Comércio Informal – SEMACC para SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR, a contar de 1º de dezembro de 2020, a 
senhora Eweane da Costa Pinto Lopes, matrícula 100.809-9O, em 
exercício no Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico I, 
simbologia DAS-3, para responder pela Direção da Clínica da Família 
Professor Carlson Gracie, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde. 

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

Manaus, 4 de dezembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 624/2020-DTRAB/SEMSA 
 

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

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 3647, de mesma data, 
que dispõe sobre os cargos em comissão e as funções de confiança de 
direção, gerenciamento, chefia, assessoramento e apoio técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO que o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 

nº 1.978/2015, dispõe que as Funções de Confiança de Gestão da 
Saúde – FGS serão exercidas por servidores do quadro de pessoal 
desta Secretaria, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO que as atribuições inerentes ao 

exercício de encargos de direção, gerenciamento, chefia e 
assessoramento da saúde são de competência e de responsabilidade do 
servidor designado para exercer a Função de Confiança de Gestão da 
Saúde – FGS. 

 
RESOLVE: 

 
DESIGNAR, a contar de 1º de dezembro de 2020, a 

senhora Fabiane Onofre Affonso, matrícula 136.504-5A, em exercício 
no Cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, simbologia 
SGAS-4, para responder pela Direção da Clínica da Família Dr. Luiz 
Fernando Nicolau, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde. 

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

 
Manaus, 4 de dezembro de 2020. 

 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 625/2020-DTRAB/SEMSA 
 

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

CONSIDERANDO a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, 
publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 3647, de mesma data, 
que dispõe sobre os cargos em comissão e as funções de confiança de 
direção, gerenciamento, chefia, assessoramento e apoio técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO que o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 

nº 1.978/2015, dispõe que as Funções de Confiança de Gestão da 
Saúde – FGS serão exercidas por servidores do quadro de pessoal 
desta Secretaria, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO que as atribuições inerentes ao 

exercício de encargos de direção, gerenciamento, chefia e 
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assessoramento da saúde são de competência e de responsabilidade do 
servidor designado para exercer a Função de Confiança de Gestão da 
Saúde – FGS. 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR, a contar de 1º de dezembro de 2020, a 
senhora Francinete Nascimento Hatchwell, matrícula 136.967-9A, em 
exercício no Cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, 
simbologia SGAS-4, para responder pela Direção da Clínica da Família 
Hilário Gurjão, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde. 

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

 
Manaus, 4 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 626/2020-DTRAB/SEMSA 
 

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

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 3647, de mesma data, 
que dispõe sobre os cargos em comissão e as funções de confiança de 
direção, gerenciamento, chefia, assessoramento e apoio técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO que o Art. 2º, parágrafo único, da Lei 

nº 1.978/2015, dispõe que as Funções de Confiança de Gestão da 
Saúde – FGS serão exercidas por servidores do quadro de pessoal 
desta Secretaria, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO que as atribuições inerentes ao 

exercício de encargos de direção, gerenciamento, chefia e 
assessoramento da saúde são de competência e de responsabilidade do 
servidor designado para exercer a Função de Confiança de Gestão da 
Saúde – FGS. 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR, a contar de 1º de dezembro de 2020, a 
senhora Rejane Santos Miranda Oliveira, matrícula 102.144-3G, em 
exercício no Cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, 
simbologia SGAS-4, para responder pela Direção da Clínica da Família 
Dr. Antônio Reis, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde. 

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

 
Manaus, 4 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0171/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 
 

No dia 25 de novembro de 2020, no Órgão Gerenciador, foi 
registrado o preço da empresa abaixo identificada, para Eventual 
fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a Fundação de Apoio ao 
Idoso Dr. Thomas – FDT da Prefeitura de Manaus, resultante do Pregão 

Eletrônico nº 128/2020 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16371420/2020-SEMSA, assim como os 
termos das propostas de preços, integram 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 § 4º da Lei n. 8.666/93, indicará o local de 
entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 
meses, a partir da data de publicação desta. 
 
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

02 COMPRIMIDO 300.200 503186 
IVERMECTINA, Concentração: 
6mg, Forma Farmacêutica: 
comprimido, Unidade de 
Fornecimento: comprimido. 

VITAMEDIC 0,77 

 
Manaus, 25 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

AVISO DE CANCELAMENTO 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0054/2020 – DIREP/DAI/SEMSA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020 – CML/PM 
 

No dia 04 de dezembro de 2020, no órgão gerenciador, foi 
cancelado o item 06 da ata supracitada, cujo objeto é eventual 
fornecimento de medicamentos, resgistrados para a empresa 
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
resultante do pregão eletrônico 004/2020 – CML/PM, publicado no DOM 
nº. 4837, de 12 de maio de 2020. O presente cancelamento fundamenta-
se no Parecer nº. 582/2020 – ASSESSORIA TÉCNICA / SEMSA, de 24 
de novembro de 2020, constante no processo administrativo 
nº. 2020.01637.01412.0.005048. 

 
Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

AVISO DE CANCELAMENTO 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0085/2020 – DIREP/DAI/SEMSA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2020 – CML/PM 
 

No dia 04 de dezembro de 2020, no órgão gerenciador, foi cancelado o 
item 05 da ata supracitada, cujo objeto é eventual fornecimento de 
medicamentos, resgistrados para a empresa DIMASTER COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, resultante do pregão eletrônico 
042/2020 – CML/PM, publicado no DOM nº. 4860, de 15 de junho de 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4981 | Página 20 
 

2020. O presente cancelamento fundamenta-se no Parecer nº. 587/2020 
– ASSESSORIA TÉCNICA / SEMSA, de 24 de novembro de 2020, 
constante no processo administrativo nº. 2020.01637.01412.0.005041.   

 
Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 
ERRATA QUE SE FAZ AO AVISO DE CANCELAMENTO – ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0054/2020 – DIREP/DAÍ/SEMSA – 
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020 – CML/PM, PUBLICADO EM 
26/11/2020. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
O presente cancelamento fundamenta-se no Parecer nº. 585/2020 – 
ASSESSORIA TÉCNICA / SEMSA, de 23 de novembro de 2020, 
constante no processo administrativo nº. 2020.01637.01412.0.005048. 
 
 
LEIA-SE: 
 
O presente cancelamento fundamenta-se no Parecer nº. 585/2020 – 
ASSESSORIA TÉCNICA / SEMSA, de 23 de novembro de 2020, 
constante no processo administrativo nº. 2020.01637.01412.0.003833. 

 
Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0656/2020-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
de 02 de outubro de 2020, 

 
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de 

junho de 2007, 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo 

nº 2020.18000.19118.0.011780, 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora efetiva, 
investida em Função Especial do Magistério, constante das tabelas 
abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme datas especificadas. 
 

CARGA DOBRADA 
 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA 
EXCLUIR A CONTAR 

DE PORTARIA 

1 LIVIA LANGBECK RIBEIRO 
RODRIGUES 

110.512-4 A 06/11/2020 0024/2016 

 
ASSESSORIA PEDAGÓGICA 

 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A CONTAR 
DE PORTARIA 

1 
LIVIA LANGBECK RIBEIRO 
RODRIGUES 110.512-4 A 06/11/2020 0032/2016 

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

Manaus, 04 de dezembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0657/2020-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
02 de outubro de 2020, 

 
CONSIDERANDO, o teor do Parecer nº 041/2020 – 

PT/PGM que opinou pela rescisão do contrato do servidor; 
 
CONSIDERANDO, o que consta nos autos do Processo 

2020.18000.18125.0.006539, em especial a Conveniência Administrativa 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a contar de 01/12/2020, nos termos do § 2º, 
do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; o prestador de 
serviço temporário CARLOS ANTONIO DA COSTA MOTA, AUXILIAR 
OPERACIONAL/RDA, matrícula 097.310-6 B, admitido sob a égide do 
Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação. 

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

 
Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº0658/2020-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto 
datado de 15 de janeiro de 2019, 

 
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.126, de 05 

de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e 
Subsídios do Profissional de Magistério do Munícipio de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04 

de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a 
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos 
profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

2020.18000.19320.0.003795. 
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RESOLVE: 
 

1. EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora 
efetiva investida em Função Especial do Magistério/FEM, constante da 
relação abaixo, lotada nesta Secretaria, de acordo com as disposições 
do art. 34 da Lei 1.126 de 05 de junho de 2007, conforme data 
especificada no quadro abaixo. 
 

EXCLUIR FEM: 
CARGA DOBRADA 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA 
EXCLUIR A 

CONTAR DE 
1 ROSEANE DAMASCENO DA CRUZ VIEIRA 107.439-3 A 03/02/200 

 
2. AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do 

Magistério - FEM, a professora efetiva, constante na relação abaixo, 
lotada nesta secretaria, de acordo com as disposições do art. 2º, inciso 
III, alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, 
que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o 
Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos 
especificados no quadro abaixo. 

 
AUTORIZAR FEM: 

 
SEMED/DIVISÃO DISTRITAL ZONA SUL 

 
TEMPO INTEGRAL 

 
Nº SERVIDOR MATRÍCULA 

EXCLUIR A 
CONTAR DE 

1 DINA OLIVEIRA DA COSTA MOINHOS 132.727-5 A 03/02/200 

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

 
Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0659/2020-SEMED/GSAF 
 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
de 02 de outubro de 2020, 

 
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de 

junho de 2007, 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo 
nº 2020.18000.19118.0.011819, 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora  efetiva, 
investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo, 
lotada nesta Secretaria, conforme datas especificadas. 
 

ASSESSORIA PEDAGOGICA 
 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A 
CONTAR DE 

PORTARIA 

1 ARLETE FERREIRA MENDONCA 094.636-2 B 01/12/2020 0356/14 

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

Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
 

2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação e o Senhor CARLOS ANTONIO DA COSTA MOTA, 
AUXILIAR OPERACIONAL/RDA, matrícula 097.310-6 B. 
 

3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por 
conveniência Administrativa, com base no § 2º, do artigo 13, da Lei 
nº 1.425, de 26 de março de 2010, e conforme os autos do Processo nº  
2020.18000.18125.0.006539. 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO:  artigo 13, § 2º, da Lei nº 1.425, de 26 de março 
de 2010. 
 

5. VIGÊNCIA: A contar de 01/12/2020. 
 

Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA da Portaria nº 0556/2020-SEMED/GSAF, publicada no DOM 
4964, de 11/11/2020, referente ao período término da servidora 
LUCINDA BALBINA SENA, matricula 009.874-4 A/B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Período: 01/10/2020 A 31/12/2020. 
 
LEIA-SE: 
 
Período: A PARTIR DE 01/10/2020. 
 

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

Manaus, 03 de dezembro de 2020. 
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CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 007/2020 /CME/MANAUS 
 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONSTITUIR Comissão transitória, composta por 
Assessores Técnicos deste Conselho, abaixo nominados para, sob a 
coordenação do primeiro, elaborar Minuta de Resolução estabelecendo 
critérios para Construção do Projeto Político-Pedagógico e Regimento 
Escolar das Instituições Educacionais Integrantes do Sistema Municipal 
de Ensino de Manaus. 
 
1.Roselly Mata dos Passos 
2.Ana Cássia Alves Cavalcante 
3.Maria das Graças Alves Cascais 
4.Maria do Perpétuo Socorro Lopes Bonetti 
5.Rosilene de Souza Nascimento 
 

Art. 2º Estabelecer prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da data de instalação desta comissão, para a conclusão dos 
trabalhos. 
 

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM). 

 
Manaus, 02 de dezembro de 2020 

 

 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

PORTARIA N°.  258/2020 - GS/SEMASC 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC, E A SUBSECRETÁRIA 
OPERACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMASC, no uso pleno 
de suas atribuições legais e, 

 
CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no 

seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o 
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO o que consta no processo 

nº. 2019/11908/11954/00278 – empresa AKO ADMINISTRADORA DE 
IMÓVEIS LTDA. 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das 
Notas Fiscais e a fiscalização do Contrato nº. 027/2020, celebrado pelo 
Município de Manaus, através da SEMASC, e a empresa AKO 
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. 

 
Servidor Matrícula 

Vera de Souza Queiroz Marques 116.823-1I 
Antônio Elton de Souza Coelho 126.532-6D 
Suzana Castro de Souza 130.610-3A 

Suplente  
Francicleudo Gabriel da Costa 131.308-8B 
Ed Carlos Serafim Parente 128.120-8A 

II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 27 de 
novembro de 2020. 

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

 
Manaus, 27 de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 

 1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação nº. 27/2020, celebrado em 
27/11/2020. 
 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – 
SEMASC, e a empresa AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.  
3. OBJETO: Contrato referente a locação de um imóvel comercial 
localizado na Avenida Autaz Mirim, nº. 288 – Tancredo Neves, Shopping 
Cidade Leste, Manaus-Am, para o funcionamento do Conselho Tutelar 
da Zona Leste l, referente ao Processo n.º 2019/11908/11954/00278. 
 4. VALOR GLOBAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo sido 
empenhado em 2020 o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), restando 
a empenhar em 2021 o valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor 
Mensal: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
termo de contrato foram empenhadas sob o nº 2020NE01202, de 
27/11/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101, 
Programa de Trabalho: 08.422.0099.2105.0000, Fonte de Recurso: 
01000000, Natureza da Despesa: 33903910.  
6. PRAZO: O contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar de 
27.11.2020.  

 
Manaus, 27 de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 47, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

DISPÕE sobre medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo COVID-19 no 
âmbito deste CMAS.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

CMAS/MANAUS, criado pela Emenda nº 0003/95, de 23 de novembro 
de 1995, que deu nova redação ao Artigo 380 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus - LOMAN, no uso da competência que conferem o 
inciso XVI do artigo 2º do capítulo II do Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Assistência Social. 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 
do Poder Público garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal. 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional exarada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), indicando alteração no padrão epidemiológico de 
ocorrência da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

 

CONSIDERANDO a classificação da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) que estabeleceu como pandemia o novo Coronavírus 
(COVID-19), em razão do seu alto risco de contágio à população, 
inclusive de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenha 
sido identificado como de transmissão interna. 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 
2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.780, de 16 de março de 
2020, que declarou situação anormal, caracterizada como emergencial 
no Município de Manaus; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.787, de 23 de março 
2020, que declara estado de calamidade pública no Município de 
Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19. 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.955, de 30 de novembro 
de 2020 que prorroga o prazo de vigência do Decreto nº 4.836, de 29 de 
maio de 2020. 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 251/2020-GS/SEMASC 
que prorroga o teor da Portaria nº 231/2020-GS/SEMASC que versa 
sobre o regime de teletrabalho. 

 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência Municipal para 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, que estabeleceu um plano de resposta, 
estratégias de acompanhamento e suporte aos casos suspeitos e 
confirmados do Coronavírus. 

 

CONSIDERANDO que neste período restou assegurada a 
prestação de serviços públicos, ocorrendo, inclusive, o aumento dos 
índices de eficácia e eficiência da gestão. 
 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de prevenção 
ao contágio do Novo Coronavírus (COVID-19 no âmbito deste CMAS.   
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Adotar o regime excepcional de escala de 
revezamento dos servidores lotados neste CMAS até 31-12-2020, 
adotando o funcionamento nas segundas e sextas-feiras das 8h às 14h; 
 

Art. 2º - Permanecem suspensos, até 31-12-2020, no 
âmbito deste Conselho:  

 

I – todo e qualquer atendimento ao público de forma 
presencial, ressalvadas as atividades essenciais que tornem 
imprescindível o comparecimento pessoal, como a entrega dos relatórios 
de inscrição das entidades;  

 

II – a realização de reuniões presenciais, exceto as de 
caráter emergencial;  

 
Art. 3º - As medidas previstas nesta Resolução podem ser 

reavaliadas, a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do Município. 

 
Art. 4º - Esta Resolução retroagirá seus efeitos a contar de 

30 de novembro de 2020. 
 
Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Manaus - CMAS/MANAUS. 
 

Manaus-AM, 07 de dezembro de 2020. 

 

ERRATA 
 
ERRATA ao título da Resolução nº 43, de 01 de dezembro de 2020 
CMAS/Manaus, que dispõe sobre o resultado da Eleição Suplementar da 
Vice-Presidência deste Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS/Manaus, publicado no Caderno 1, DOM Edição nº 4977, página 
23, de 01 de dezembro de 2020. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
RESOLUÇÃO Nº 43, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
LEIA-SE: 
 
RESOLUÇÃO Nº 45, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
 

PUBLIQUE-SE 
 

Manaus-AM, 07 de Dezembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA ao título da Resolução nº 44, de 01 de dezembro de 2020 
CMAS/Manaus, que dispõe sobre o resultado da Eleição Suplementar da 
Vice-Presidência deste Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS/Manaus, publicado no Caderno 1, DOM Edição nº 4977, página 
23-24, de 01 de dezembro de 2020. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
RESOLUÇÃO Nº 44, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
LEIA-SE: 
 
RESOLUÇÃO Nº 46, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
 

PUBLIQUE-SE 
 

 
Manaus-AM, 07 de Dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO  E  INOVAÇÃO 

 
 

(*) PORTARIA N.º 018/2020-GABSEC-SEMTEPI 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, no exercício da competência 
que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município, 
combinado com o artigo 121, da lei 1.118, de 01.09.71, 
 

RESOLVE: 
 

I. DISPENSAR os servidores abaixo mencionados, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Inovação, da Função Gratificada especificada, 
integrante da estrutura organizacional da Pasta referência. 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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 ARLESON SANTOS LIMA 
 Técnico Municipal 
 Matrícula nº 118.346-0 A 
 Chefia e Assessoramento FG – 3 
 A contar de 01.12.2020 
 
 JULIANA BARBOSA DE CARVALHO 
 Técnico Municipal 
 Matrícula nº 118.705-8 A 
 Chefia e Assessoramento FG – 2 
 A contar de 01.12.2020 
 

II. DESIGNAR os servidores, abaixo mencionados, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Inovação, nas funções gratificadas, integrantes da 
estrutura organizacional da Pasta referência. 
 
 JULIANA BARBOSA DE CARVALHO 
 Técnico Municipal 
 Matrícula nº 118.705-8 A 
 Chefia e Assessoramento FG – 3 
 A contar de 01.12.2020 
 
 ARLESON SANTOS LIMA 
 Técnico Municipal 
 Matrícula nº 118.346-0 A 
 Chefia e Assessoramento FG – 2 
 A contar de 01.12.2020 
 

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

Manaus, 02 de dezembro de 2020. 

 
 

(*) Republicação por haver incorreções na portaria publicada no DOM N° 4980 de 
04/12/2020. 
 
 

 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 
2ª ETAPA/HABILITAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 003/2020-SEMTEPI 
 

A Comissão de Seleção de Editais da SEMTEPI, instituída 
pela portaria 013/2020-GS/SEMTEPI, publicada no Diário Oficial do 
Município em 28 de outubro/2020, edição 4956, no uso das suas 
atribuições e em atendimento aos critérios constantes do Edital de 
Chamamento Público nº 003/2020, divulga o resultado preliminar de 
habilitação de Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, para 
execução de atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação no 
Centro de Empreendedorismo e Inovação – Casarão da Inovação 
Cassina, conforme segue: 
   
INSTITUIÇÕES HABILITADAS POR LOTE: 

LOTES INSTITUIÇÃO NOTA RESULTADO 
LOTE 1 - 

CAPACITAÇÃO Instituto de Inteligência 
Socioambiental Estratégia da 

Amazônia – PIATAM 

39,0 Habilitada 

LOTE 2 – EVENTOS DE 
INOVAÇÃO 

39,0 Habilitada 

LOTE 3 – INCUBAÇÃO 
E ACELERAÇÃO 

Instituto Inova Mais 33,0 Habilitada 

 
Diante do resultado preliminar apresentado, e em 

cumprimento ao subitem 11.2, do edital, quadro 6 – etapas de seleção, 
que trata da fase interposição de recursos referente as decisões 
proferidas pela Comissão de Seleção da SEMTEPI, informa que está 

aberto o prazo de recursos de 05 (cinco) dias corridos, contados após 
a divulgação do resultado, e que eventuais recursos deverão ser 
endereçados a SEMTEPI e entregues no protocolo, apresentados em 
forma de petição, clara e objetivamente, e assinado pelo representante 
legal da recorrente, no horário de 08:00 às 14:00h.  

 
Manaus, 07 de dezembro de 2020 

 
Comissão de Seleção da SEMTEPI/FUMIPEQ 

 
 
 

 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 0040/2020-GS/SEMMAS 
 

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

 
CONSIDERANDO a necessidade de promover a apuração 

das especificações dos objetos, a otimização do controle de qualidade 
dos bens adquiridos pela Administração Municipal, em cumprimento a 
Lei  nº 8.666/93; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR  a  Comissão formada pelo os servidores 
abaixo identificados, para sob a presidência da primeira, realizar o 
recebimento, mediante Atesto em nota fiscal, fiscalização e 
acompanhamento do processo nº 2020.15848.15906.0.000647, que tem 
como objeto o pagamento da empresa Ahgora Sistemas Ltda, referente 
ao atendimento das necessidades desta SEMMAS, acerca da aquisição 
de serviço informatizado para tratamento de dados em relógio de ponto, 
no valor global de R$ 3.184,35 (três mil cento e oitenta e quatro reais e 
trinta e cinco centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA 
Emmanuelle Anaissi Barra Presidente 131.036-4A 
Nereida Brandão Silveira Membro 081.731-7B 
Jessica Priscilla Santos da Silva Membro 128.082-1A 
Francisca Ferreira da Silva Suplente 013.978-5A 

 
II – DETERMINAR que a Comissão rejeite o recebimento, 

em todo ou em parte, dos serviços em desacordo com o contratado. 
 
III – DETERMINAR que a Comissão encaminhe relatórios 

mensais, quando do recebimento de material, à Divisão de 
Planejamento, Orçamento e Finanças. 

 
IV – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua 

assinatura. 
 
V – Revogam-se as disposições em contrário. 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 03 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0041/2020-GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o 
artigo 128, inciso I da Lei Orgânica do Município, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo identificados, para, 
sob a presidência do primeiro, responder pela fiscalização e pelo 
acompanhamento do Processo nº 2018.15848.15906.0.000142, que 
tem como objeto a contratação da empresa RAIMUNDO DIVINO DE 
LIMA, para exploração de atividades comerciais relacionadas à 
prestação de serviços alimentícios, tipo doceria, guloseimas, café da 
manhã e refeições prontas, nas dependências do Parque Municipal 
do Mindu, advinda do Pregão Presencial nº 076/2017 – CML/PM, 
destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS. 
 

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA 
José Feitoza da Silva Presidente 123.094-8C 
Leidimar Fátima Brigatto Membro 080.364-2A 
Rozineide Lima de Amorim Membro 081.554-3A 

 
II – Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua 

publicação, com efeito retroativo a contar de 09/04/2020. 
 
III – Revogam-se as disposições em contrário. 

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

 
Manaus, 03 de dezembro de 2020. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 0042/2020-GS/SEMMAS 
 

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

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

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo identificados para, sob a 
presidência do primeiro, responder pela fiscalização e pelo 
acompanhamento do Processo Administrativo nº 2020.15848.15906.0. 
000741, que tem como objeto o estabelecimento de um regime de 

colaboração técnico-cientifica com o IANSA Instituto de 
Aperfeiçoamento e Ensino Superior do Amazonas Limitada, cujo nome 
de fantasia é Centro de Ensino Técnico – CENTEC, para o 
estabelecimento de um regime de colaboração técnica para a realização 
de atividades práticas, ações sociais e estágio curricular aos alunos 
regularmente matriculados nos cursos técnicos profissionalizantes em Meio 
Ambiente, Segurança do Trabalho, Administração, Contabilidade, RH e 
demais áreas de interesse. 
 

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA 
Emmanuelle Anaissi Barra Presidente 131.036-4A 
Nereida Brandão Silveira Membro 081.731-7B 
Jessica Priscilla Santos da Silva Membro 128.082-1A 

 
II – Esta portaria entra em vigor a contar da data da sua 

assinatura. 
 

III – Revogam-se as disposições em contrário. 
 

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

Manaus, 03 de dezembro de 2020. 

 
 
 

 
 

EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Permissão 
de Uso, celebrado em 09/04/2020. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, e a 
empresa Raimundo Divino de Lima. 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei no 8.666/93, em seu artigo 2º; Lei 
Orgânica do Município, em seu artigo 170; Parecer de Auditoria no 

405/2017 – DJCML/PM; e Termo Aditivo no 001/2016 ao Termo de 
Ajustamento de Conduta no 001/2014, celebrado entre o Município de 
Manaus e o Ministério Público do Estado do Amazonas. 
4. OBJETO: A Permissão de Uso de 01 (um) espaço público para ponto 
comercial, com 01 (uma) cozinha, contendo um balcão de mármore e 
uma pia, com as dimensões: 3,13m (comprimento) x 4,45m (largura) x 
2,59m (altura) e 01 (um) depósito com as dimensões: 4,45m 
(comprimento) x 3,13m (largura) x 2,29m (altura), relacionadas  à 
prestação de serviços alimentícios, tipo doceria, guloseimas, café da 
manhã e refeições prontas, localizado nas dependências do Parque 
Municipal do Mindu, situado na Av. Perimetral, s/n, Parque Dez de 
Novembro, conforme termos e justificativas constantes no processo 
administrativo nº 2018.15848.15906.0.000142. 
5. DA CONTRIBUICAO PECUNIARIA: Pela Permissão de Uso e 
utilização do bem público, objeto deste Extrato, o Permissionário pagará 
mensalmente a Permitente a importância de R$ 850,00 (oitocentos e 
cinquenta reais), por meio de depósito em conta especifica do Fundo 
Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente - FMDMA. 
6. PRAZO: 03 (três) anos, contados a partir da assinatura do Primeiro 
Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso em 09/04/2020. 

 
Manaus, 03 de dezembro de 2020 

 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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CONDOMINIO VILLE DE NICE torna público que recebeu da SEMMAS, a 
LMO Nº 203/2008 7ª Renovação sob o Processo nº 2019.15848. 
15858.0.000735, Protocolo AMA2000046056, que autoriza a atividade 
Complexo habitacional e similares, com a finalidade de Condomínio 
Residencial Multifamiliar “Ville de Nice”, com validade até 25/11/2021, sito 
na Rua Teófilo Said, nº 112 – Parque Dez de Novembro, Manaus-AM. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N.º 0147/2020-SEMINF/DAF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-
SEMINF, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação 
vigente, 

 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 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 n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019, 

 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I 
e II e art. 16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º CONCEDER à Unidade Gestora Executora 140103-

RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, o saldo de crédito 
orçamentário no valor de R$ 6.044.321,56 (seis milhões, quarenta e 
quatro mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), 
conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria é em 

atendimento a Centralização de Serviços Compartilhados - CSC, instituída 
por meio do Decreto Municipal n.º 4.242, de 26 de dezembro de 2018, cujo 
objeto é a obra de Manutenção e Reforma das Praças no complexo viário 
do Manoa, Conjunto Aruanã- Compensa e Avenida Natan Xavier - Bairro 
Novo Aleixo, e que deverá ser executada pela Unidade Gestora Executora 
140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de novembro de 2020. 
 

Anexo Único da Portaria N.° 0147/2020-SEMINF/DAF 
N° F SF P A ND FR R$ 
01 15 451 0016 2020 449039 0100 6.044.321,56 

Total: 6.044.321,56 

 
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, 12 de novembro de 2020 
 

 

PORTARIA Nº 151 / 2020 - SEMINF / GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  INFRAESTRUTURA,  
no uso  das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 
 

RESOLVE 
 

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “e” do 
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, o 
prestador de serviço temporário, abaixo indicado, admitido sob a égide 
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 
 

Matricula Nome A contar 
133.223-6A MICAEL  VAZ  DA  SILVA 01.12.2020 

 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, Manaus, 30 de Novembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA N° 152 / 2020 - SEMINF/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no 
uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO os termos da Comissão Interna 
nº 090/2020/SSOP, datada de 30.11.2020, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa, 
composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos 
narrados na Comunicação Interna  acima citada. 
 
1. Luiz Gonzaga Aires Alves, Presidente; 
 
2. Paula Maria Felix Frota, Membro; 
 
3. José Luiz Alves da Silveira, Membro. 
 

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

III - Esta portaria opera efeitos a contar da data de sua 
publicação. 

 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 
 

 
Manaus, 2 de dezembro de  2020. 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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PORTARIA N° 196/2020 - DAO / SEMINF. 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei Orgânica do Município de Manaus;  

 
CONSIDERANDO o edital da DISPENSA DE LICITAÇÃO, 

Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/93 Parecer nº 139/2020 AJ / SEMINF, 
nº 0476/2020 PA/PGM e Despacho do Procurador Geral do Município; 

 
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 01417 - SEMINF, 

EMITIDO EM 11/11/2020 e o CONTRATO n° 040 – SEMINF, celebrado 
em 11/11/2020; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo Administrativo Digital SIGED nº 2020.20000.20031.0.000530. 
 

RESOLVE: 
 
DESIGNAR, o servidor abaixo identificado, para exercer a 

partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do referido 
contrato, que tem como finalidade a execução do serviço discriminado 
no objeto: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA GALERIA EXISTENTE 
NA AV. MÁRIO YPIRANGA, AV. DJALMA BATISTA E AV. TORQUATO 
TAPAJÓS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS. 

 
SERVIDOR CREA 

ENGº TABAJARA RAMOS DIAS FERREIRA JÚNIOR 10477-D/AM 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 25 de 

novembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 029/2019, 
celebrado em 01.07.2020.     
 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa  
DELTA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP. 
 
3.OBJETO: Prorrogação de prazo contratual, referente ao Fornecimento 
de Material Tipo: (ID: 505287) CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, 
pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica 
ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg.. Marca: Mizu, 
em conformidade com o Pregão Presencial nº 008/2019–CML/PM, Ata 
de Registro de Preços nº 0025/2019-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF – 
Lote 03 e seus Anexos. 
 
4.PRAZO: Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 08 (oito) meses. 
 
5.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, §1º, II da Lei de nº 8666/1993 
constante no Processo Digital Administrativo nº 2020.20000.20006. 
0.000571 – SIGED. 

 
 

Manaus, 01 de julho de 2020. 
 
 

 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 001/2020, 
celebrado em 03.11.2020. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
CBAA – ASFALTOS LTDA. 
3.OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) os itens 01 e 02 
(Asfalto Diluído de Petróleo – ADP CM-30 – Marca Petrobras e Emulsão 
Asfáltica Catiônica Tipo RR-2C – Marca CBAA), na quantidade de 
229.250Kg e 306.750Kg respectivamente, perfazendo o valor total de 
R$ 2.053.097,50 (Dois milhões, cinquenta e três mil, noventa e sete reais 
e cinquenta centavos) equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor original do contrato, referente ao fornecimento Asfalto diluído e 
Emulsão Asfáltica, conforme o Pregão Presencial nº 055/2018 – 
CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0065/2018 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF – Lote 02 e 03. 
4.PRAZO: Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 03 (três) meses  
5.VALOR: R$ 2.053.097,50 (Dois milhões, cinquenta e três mil, noventa 
e sete reais e cinquenta centavos). 
6.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram à conta da seguinte rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0009.2006.0000 – 44903003 - Fonte 0100, empenhada sob o 
n° 2020NE01557 de 03.11.2020, no valor de R$ 807,00 (oitocentos e 
sete reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho, e de acordo com o Decreto n° 4.741 de 
29.01.2020, poderão ser nas fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 
0116, 0126, 0192, 0115, 0117, 0118, 0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 
0214, 0224, 0229, 0260, 0261, 0262, 0290, 0291 e 0294. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º da Lei 
8.666/93, em conformidade com o parecer nº 0145/2020-ATJ/SEMINF, 
constantes no Processo Digital Administrativo 
nº. 2020.20000.20006.0.000555 (VOLUME 1) - SIGED. 

 
Manaus, 03 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 024/2020, 
celebrado em 13.11.2020.     
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
DIRETRIZ ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 
3.OBJETO: Acréscimo e Decréscimo ao contrato original, referente a 
“Reforma do Terminal de Integração T4, Bairro Novo Aleixo localizado no 
Município de Manaus/AM” em conformidade com o Edital da 
Concorrência nº. 002/2020-CEL/CC e seus anexos. 
4.VALOR: Acréscimo de serviços no valor de R$ 740.341,74 (setecentos 
e quarenta mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta  e quatro 
centavos) que corresponde a aproximadamente 23,19% (vinte e três 
virgula dezenove por cento) e suprimidos os Serviços no valor de 
R$ 290.512,31 (duzentos e noventa mil, quinhentos e doze reais e trinta  
e um centavos) que corresponde a aproximadamente 9,10% (nove 
virgula dez por cento), resultando ao final em um acréscimo no valor de 
R$ 449.829,43 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e 
nove reais e quarenta e três centavos) que corresponde a um acréscimo 
de aproximadamente 14,09% (quatorze virgula zero nove por cento) do 
valor do contrato inicial. 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente Termo foram 
empenhadas sob o nº. 2020NE01535 de 13/11/2020 à conta da seguinte 
rubrica orçamentária: 56701 - 15.451.0142.1094.0000 – 44905117 - 
Fonte 0610, no valor de R$ 449.829,43 (quatrocentos e quarenta e nove 
mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos). 
6.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, §1º da Lei 8.666/93 e de 
acordo com os Pareceres nº 144/2020-ATJ/SEMINF e nº 0487/2020-
PA/PGM, Despacho do Procurador Geral do Município as fls. nº 122, 
constante no Processo Digital Administrativo 
nº 2020.20000.20006.0.000333 (VOLUME 1) - SIGED. 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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Manaus, 13 de novembro de 2020. 

                         
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 041/2020, celebrado em 23.11.2020. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa DELTA 
COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP. 
3.OBJETO: Aquisição de Materiais Para Obras de Infraestrutura Urbana 
Tipo: Areia Média e Grossa, para atender as necessidades da SEMINF, 
conforme quantitativos e descrições contidas no Processo de Compra 
nº 010009.2000020120000432/2020 do Compras Manaus – PMM, 
decorrente do Pregão Presencial nº 006/2020–CML/PM, Ata de Registro 
de Preços nº 0016/2020-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD – Lote 02 e 
seus Anexos, constantes no Processo Digital Administrativo 
nº 2020.20000.20012.0.000432 – SIGED e Processo Licitatório 
nº 2020/11209/18988/00018. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 1.222.560,00 (um milhão, duzentos e vinte e 
dois mil, quinhentos e sessenta reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 56701 - 15.451.0142.1094.0000 – 44903004 – Fonte 
nº. 0210. Nota de Empenho nº. 2020NE01377, datado de 26.10.2020, no 
valor de R$ 101.880,00 (cento e um mil, oitocentos e oitenta reais) sendo 
que o saldo remanescente será comprometido no mesmo programa de 
trabalho e de acordo com o Decreto n° 4.741 de 29.01.2020, poderão 
ser nas fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 0192, 0115, 
0117, 0118, 0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 0229, 0260, 
0261, 0262, 0290, 0291 e 0294. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data indicada na Ordem de Entrega de Material. 

 
Manaus, 23 de novembro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato 
nº. 013/2017, celebrado em 27.11.2020. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a CONSTRUTORA 
TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
3.OBJETO: O presente Termo de Rescisão decorre da aquiescência dos 
contratantes, em face da conveniência administrativa, referente à Obra 
de Construção de Contenção na Área atrás da Escola Municipal Profª. 
Eliana Lúcia Monteiro da Silva – Rua Tiradentes s/n, Bairro Santo 
Agostinho - Manaus/AM”. 
4.FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78, inciso XIV e art. 79, inciso II da Lei 
8.666/93, conforme Pareceres nº. 111/2020-AJ/SEMINF e nº 0426/2020–
PA/PGM e Despacho do Procurador Geral do Município as fls. nº 656, 
constantes no Processo Digital Administrativo 
nº 2020.20000.20026.0.000339 - SIGED. 

 
Manaus, 27 de novembro de 2020. 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor  MICAEL 
VAZ DA SILVA,  Auxiliar de Serviços Municipais/Servente/RDA, 
Matrícula nº 133.223-4A. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
nos termos da cláusula Oitava, letra “e ” do Termo de Contrato da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado., conforme Comunicação 
Interna da Divisão Distrital do Centro Histórico. 
4. VIGÊNCIA: a contar de 01.12.2020. 
 

Manaus, 30 de novembro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 15 ao Contrato nº. 060/2016, 
celebrado em 02.12.2020. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa SÃO 
PEDRO TRANSPORTES LTDA - EPP. 
3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente aos Serviços de Natureza 
contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e 
equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lote VIII, conforme o 
Pregão nº. 078/2015-CML/PM - REGISTRO DE PREÇOS e quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF. 
4.VALOR: R$ 7.017.479,25 (Sete milhões, dezessete mil, quatrocentos 
e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram à conta da seguinte rubrica orçamentária: 56701 – 
15.451.0142.1094.0000 – 44903902 - Fonte 0210, empenhada sob o n° 
2020NE01487 de 20.10.2020, no valor de R$ 20.647,44 (vinte mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), 56701 
– 15.451.0142.1094.0000 – 44903904 - Fonte 0210, empenhada sob o 
n° 2020NE01488 de 20.10.2020, no valor de R$ 21.047,60 (vinte e um 
mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos), ficando o saldo 
remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho, e de 
acordo com o Decreto n° 4.741 de 29.01.2020, poderão ser nas fontes 
de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 0192, 0115, 0117, 0118, 
0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 0229, 0260, 0261, 0262, 
0290, 0291 e 0294. 
6.PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 04 (quatro) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, 
Súmula nº 3 da Resolução nº 01/2013-CPM/PGM e Parecer 
nº 153/2020-ATJ/SEMINF, constante no Processo Digital Administrativo 
nº 2019.20000.20020.0.000106 – SIGED. 

 
Manaus, 02 de dezembro de 2020. 

                         
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 011/2020, 
celebrado em 04.12.2020.     
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa  SR 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. 
3.OBJETO: Dilatação de prazo contratual, referente a execução de 
“Implantação Da Ciclovia Ponta Negra/Boulevard Álvaro Maia E Ciclovia 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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Avenida Das Torres – Zona Norte, E Ciclofaixas Recreativas Na Avenida 
Itaúba – Zona Leste E Na Avenida Das Torres – Zona Norte”, 
Localizadas Na Avenida Brasil, Avenida Das Torres E Avenida Itaúba No 
Município De Manaus/AM”, em conformidade com o Edital da 
Concorrência nº. 012/2019-CEL/CC. 
4.PRAZO: Fica dilatado o prazo contratual por mais 45 (quarenta e 
cinco) dias. 
5.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, §1º, II da Lei de nº 8666/1993 e 
de acordo com o Parecer nº 0162/2020-AJ/SEMINF e Despacho do 
Procurador Geral do Município as fls. nº 70, constantes no Processo 
Digital Administrativo nº 2020.20000.20006.0.000159 - SIGED. 

 
Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA N.º 189/2020-FMDU/IMPLURB 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente. 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 2.115, de 

27.04.2016, DOM n.º 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU, 

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 

30 de janeiro de 2012, e ainda o que dispõe no art. 15, incisos I, II e art. 
16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020,  

 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 da Lei 

Municipal n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019, 
 
CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão n.º 685/2019, 
constante na Ata 51ª Reunião Ordinária/CMDU de 11.12.2019 que 
deferiu a Adesão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - 
FMDU ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento-Proveniente do PROMINF/MANAUS/FINISA, constantes no 
Processo Administrativo n.º 2019/00796/00824/0/000733, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 

favor da Unidade Gestora 370101-SECRETARIA MUNICIPAL DA 
MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, no valor total 
de R$ 307.549,48  (trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e nove 
reais e quarenta e oito centavos), conforme Anexo único desta Portaria. 

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

objeto atender o Termo Aditivo ao Contrato do Projeto que visa a Reforma de 
04 (quatro) Espaços Esportivos na Zona Leste de  Manaus,  que será 
realizado pela Unidade Gestora Executora 370101-SECRETARIA 
MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - 
SEMASC, conforme Ofício n.º 2614/2020-SEMASC do dia 02/12/2020. 
Constante no Processo IMPLURB-SIGED n.º 2019/00796/00824/0/000278. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2020. 
 

Anexo único da Portaria N.º 189/2020-FMDU/IMPLURB 
Nº F SF P A ND FR R$ 
01 15 451 0142 1094 449051 0610 307.549,48 

Total: 307.549,48 

Nº Sequência Ordinal da Programação de Trabalho descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 

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

 
Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTRATO 

 
ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020, celebrado 
em 02/12/2020 
CONTRATANTES:O Município de Manaus, através do Instituto 
Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a AM AUTOMAÇÃO 
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME. 
OBJETO: Em razão de modificações técnicas introduzidas nos projetos 
executivos da obra e serviços necessários a REVITALIZAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO DE ÁREA PARA LAZER, localizada na Av. Mário 
Ipiranga com Av. Constantino Nery em Manaus/AM, - Programa Calha 
Norte Ministério da Defesa, objeto do contrato de obras e serviços 
nº003/2020, fica acrescido em R$ 233.753,56 (duzentos e trinta e três 
mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) e 
decrescido em R$ 26.041,67 (vinte e seis mil, quarenta e um reais e 
sessenta e sete centavos) do valor acrescido, resultando no acréscimo 
final de R$ 207.711,89 (duzentos e sete mil, setecentos e  onze reais e 
oitenta e nove centavos), correspondente a aproximadamente  24,99% 
do valor do total do contrato, passando o valor global do contrato para 
R$ 1.038.577,26 (hum milhão, trinta e oito mil, quinhentos e setenta e 
sete reais e vinte e seis centavos) conforme Planilha Orçamentária 
constante dos autos, com fulcro no art. 65, I, alíneas “a” e “b” §1º da Lei 
8.666/93.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato, 
no valor mencionado na cláusula anterior, correrão à conta da seguinte 
rubrica orçamentária: UG - 560201 – Instituto Municipal de Planejamento 
Urbano - IMPLURB – UO: 56701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano –FMDU - Programa de Trabalho: 15.451.0142.1094 –Obras de 
Infraestrutura Urbana -  Fonte Recurso: 02100357 – Requalifica 
2/Manaus - Natureza de Despesa: 44905117 – Obras de Infra-estrutura, 
sob a Nota de empenho nº. 2020/NE/00595 datada de 02/12/2020 no 
valor de R$207.711,89 (duzentos e sete mil, setecentos e onze reais e 
oitenta e nove centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: - Processo Administrativo nº 2020/00796/ 
00824/000213 – art. 65, I, “a” e “b” §1º da Lei 8.666/93.  

 
Manaus, 02 de dezembro de 2020 

 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

RESOLUÇÃO N.º 004/2020 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA 
MANAUS PREVIDÊNCIA (CMP), no uso de suas atribuições que lhe 
confere o artigo 7º da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, c/c o artigo 
5º do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pelo Decreto nº 4.846, 
de 18 de junho de 2020, 

 
CONSIDERANDO a deliberação na 12ª Reunião Ordinária 

do Conselho Municipal de Previdência – CMP, ocorrida no dia 
04.12.2020, 
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º APROVAR a Política de Investimentos para o 
exercício de 2021, conforme estabelece o artigo 8º, inciso XVII, alínea 
“f”, do Regimento Interno da Autarquia e o artigo 5º da Resolução CMN 
3.922/2010 e suas alterações. 

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

publicação. 
 

Manaus, 04 de dezembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços nº 014/2019, a contar de 10/12/2020; 
 
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
n.º 07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro 
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e ACR 117 RECORTES DE 
DIÁRIOS OFICIAIS LTDA-ME, estabelecida na Rua Senador Dantas, n.º 
117, Salas 1242/1243, Bairro Centro, CEP: 20.031-911, Município de Rio 
do Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.269.540/0001-75; 
 
3. OBJETO: O presente Termo Aditivo visa, a contar de 10/12/2020, a 
prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço 
nº 014/2019, por mais 12 (doze) meses, bem como a redução de 20% 
(vinte por cento) do valor global atual do Contrato de Prestação de 
Serviços n.º 014/2019, nos termos do art. 65, § 2º, inciso II, da Lei n° 
8.666/1993. Desta forma, o valor global do Contrato reduzirá em 
R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), ou seja, passará de 
R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais) para R$ 1.536,00 (um mil, 
quinhentos e trinta e seis reais); 
 
4. VALOR TOTAL: O valor total importa a quantia de R$ 1.536,00 (um 
mil, quinhentos e trinta e seis reais); 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas para o ano de 2020 por intermédio da 
Nota de Empenho n° 2020NE00469, de 23/10/2020, no valor de 
R$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos), ficando o saldo 
remanescente a ser empenhado conforme Cronograma de Desembolso 
e liberação de cotas orçamentárias, à conta da rubrica orçamentária: 
630201 – Manaus Previdência; 09.122.0011.2011.0000 – Contratação 
de Serviços para Manutenção Funcional; 02620001 – Taxa de 
Administração – PPREV; 3.3.90.39.49 – Produções Jornalísticas; 
 
6. VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência de 12 (doze) meses, a 
contar de 10/12/2020, sendo a publicação do Extrato no Diário Oficial de 
Manaus condição indispensável para sua eficácia. 

Manaus-AM, 07 de dezembro de 2020. 

           
 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
Processo n.º: 2020/16508/16697/00292 
Interessados: Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT e o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIDADANIA E 
SAÚDE DO AMAZONAS.  
Assunto: Inexigibilidade de chamamento público. 
 

CONSIDERANDO os termos e justificativas constantes no 
Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/00292, de interesse da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e 
o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIDADANIA E SAÚDE DO 
AMAZONAS; 

 
CONSIDERANDO o artigo 29, da Lei 13.019/2014;  
 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 193/2020-Projur-

MANAUSCULT; 
 

Fica declarado inexigível o Chamamento Público, para a 
celebração de Termo de Fomento entre o Município de Manaus, por 
meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT e a Organização da Sociedade Civil denominada 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIDADANIA E SAÚDE DO AMAZONAS, 
para fins de repasse de recurso financeiro oriundo da Emenda 
Parlamentar n.º 244/2019, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), destinada à referida instituição para “Implantar a biblioteca do 
Instituto de Educação, Cidadania e Saúde do Amazonas (CNPJ 
08.621.655/0001-99), promover sua manutenção e gestão, por 
intermédio da execução de programas de trabalho, projetos ou 
atividades, como equipamento destinado a práticas culturais de 
bibliotecas e arquivos, por meio de termos de convênio ou contratos”, 
nos termos do artigo 29 da Lei n.º 13.019/2014, bem como, segundo as 
justificativas constantes do Processo n.º 2020/16508/16697/00292. 
 

Manaus, 04 de dezembro de 2020. 

 
 

 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 
1 - ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Aquisição de Materiais 
nº 18/2020-FDT, celebrado em 27/11/2020. 



 

Manaus, segunda-feira, 07 de dezembro de 2020
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2 - CONTRATANTES: O Município de Manaus através da FUNDAÇÃO 
DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS e a empresa MC COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP. 
 
3 - OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-
se ao CONTRATANTE o fornecimento de Pão Francês, Pão Massa 
Fina e Pão Doce, para atender as necessidades da Fundação de 
Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, conforme itens homologados e descritos 
no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 06/2020 – CL/FDT/PM, constante 
no Processo nº 2020.27000.27022.0.008924. 
 
4 - VALOR GLOBAL: O valor global é de R$ 85.860,00 (oitenta e cinco 
mil e oitocentos e sessenta reais), conforme Planilha de Lances e 
Proposta da CONTRATADA, a qual passa, por cópia, a fazer parte 
integrante deste Contrato. 
 
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para o exercício de 2020, as 
despesas de R$ 28.841,70 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta e 
um reais e setenta centavos), decorrentes do presente contrato serão 
empenhadas à conta do Programa de Trabalho nº. 08.241.0036.2194 – 
Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para 
Idosos ILPI; Natureza da Despesa nº. 33903007 – Gêneros Alimentícios; 
Fonte 100; Nota de Empenho Parcial nº. 2020NE00618, de 27/11/2020, 
no valor de R$ 28.841,70 ( vinte e oito mil oitocentos e quarenta e um 
reais e setenta centavos). 
Consistentemente com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo 
do Contrato, será empenhado no exercício de 2021 (dois mil e vinte e 
um), à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho. 
 
6 - DO FUNDAMENTO: Este contrato decorre do Despacho da Sra. 
Diretora- Presidente da FDT, datado de  10/11/2020, que homologou o 
PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2020 – CL/FDT/PM, publicado no Diário 
Oficial do Município, Edição 4968 de 17/11/2020, às fls. 199/201, 
Parecer Jurídico nº. 08924-2/2020 - ASJUR/CL/FDT, às fls. 194/198, 
constantes no Processo nº 2020.27000.27022.0.008924. 
 
7 - PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho e poderá 
chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e 
consequentemente liquidação da despesa. 

 
Manaus, 27 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

ERRATA 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna pública a ERRATA do PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 161/2020 – (SEMED) CML/PM. 
 

OBJETO: “Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as 
necessidades de 20 (vinte) creches municipais para o ano de 2021, por 
meio do Programa de Ações Articuladas - PAR”.  
Edital disponível: a partir do dia 10/12/2020 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 23/12/2020 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 23/12/2020 às 10h00 (horário de Brasília). 
 
ONDE SE LÊ:  
 
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. 

LEIA-SE: 
 
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, e-mail: 
cml.se@pmm.am.gov.br.  

 
 

Manaus, 07 de dezembro de 2020. 
 
 

 
 
 
 

Publicações Diversas 
 
 
AGROPAM AGRICULTURA E PECUÁRIA AMAZONAS S/A torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 085/03-08, 
que autoriza a operação de um matadouro/frigorífico para abate de 
animais bovinos e o beneficiamento de seus derivados, bem como 
estocagem em câmera fria com capacidade máxima de 300 animais 
abatidos ao dia, localizada na Rodovia 317, km 09, Platô do Piquiá, Boca 
do Acre-AM, para indústria de produtos alimentares (Matadouro/ 
Frigorífico), com validade de 02 anos. 
 
 
 
 
 
 
POSTO JAPIIM COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação 
nº 270/16-03, 1ª Alteração, que autoriza o transporte rodoviário de 
combustíveis derivados de petróleo (gasolina, óleo diesel) e álcool 
combustível, localizada na Av. Rodrigo Otávio, nº 4229, Japiim, Manaus 
– AM, para Transporte Rodoviário em veículos tanques de combustíveis, 
com validade de 727 dias. 
 
 
 
 

 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


